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RESUMO 

 

A Fotografia é o tema central da pesquisa. Parte constituinte da vida cotidiana na 

contemporaneidade, as imagens que alcançam os espectadores consubstanciam 

concepções e valores sobre o que iluminam. Portanto, problematiza-se sobre que 

fotografia é essa que se propõe a revelar o mundo através de histórias verídicas, propósito 

do documentarismo, mas que, todavia, se encontra frequentemente sujeita a 

direcionamentos, ressignificações e silenciamentos da mídia, do Estado ou do capital. A 

imagem da África é massificada em rotineiras reportagens que narram a mesma tipologia 

de histórias de fome e guerra, enquanto silenciam outras temáticas e pontos de vista 

possíveis. Neste contexto, o projeto coletivo Everyday África se utiliza da prática política 

da fotografia documental para disputar o sentido dominante através da soma de novas 

imagens e histórias narradas por seus fotógrafos sobre a vida cotidiana na África. 

Portanto, o objetivo da pesquisa teórica e documental se concentra em analisar se a 

fotografia apenas reforça crenças preexistentes ou se ela detém a potência de disputar 

concepções e imagem de mundo. A metodologia escolhida foi por revisão bibliográfica e 

análise de conteúdo, segundo Laurence Bardin. O método aplicado consistiu em delimitar 

categorizações e séries de análise divididas em etapas capazes de abarcar fotógrafos, 

referentes, imagens e, inclusive, espectadores do corpus delimitado, o perfil do Everyday 

África no Instagram, com o recorte nas fotografias postadas no ano de 2016. Duas 

linhagens se entrecruzam no trabalho, Documentarismo e Orientalismo, enquanto dois 

conceitos permeiam o processo investigativo, Mídia e Cotidiano. A teoria primordial de 

Walter Benjamin acerca da Fotografia fundamenta as elaborações ao longo de toda a 

dissertação. Ao passo que o embasamento teórico se desenvolve com Allan Sekula no 

Documentarismo, Stuart Hall nos Estudos Culturais, Agnes Heller no Cotidiano, Douglas 

Kellner na Mídia, Edward Said no Orientalismo e Kwame Anthony Appiah na Filosofia 

da África. 

 

Palavras-chave: fotografia documental; imagem de mundo; mídia e cotidiano; arte e 

política; everydayafrica 
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ABSTRACT 

 

Photography is the central theme of this study. As part of daily life in modern times, the 

images that reach viewers consubstantiate the concepts and values about that which they 

illuminate. Therefore, what photography proposes to reveal is problematic, the world 

through accurate stories, the objective of documentary, but which, however, is often 

subject to directives, changed meanings, and silencing of the media by the State or 

Capital. The image of Africa is hackneyed in routine reports that tell the same kind of 

stories of hunger and war, while muting other possible themes and points of view. In this 

context, the collective project Everyday Africa uses the political practices of documentary 

photography to challenge the dominant perception through the addition of new images 

and stories narrated by their photographers about everyday life in Africa. Therefore, the 

goal of theoretical and documentary research focuses on analyzing whether photography 

only reinforces preexisting beliefs or whether it has the power to dispute conceptions and 

images of the world. The methodology chosen was by bibliographic review and content 

analysis according to Laurence Bardin. The method applied consisted in delimiting 

categorizations and series of analysis divided into steps that could include photographers, 

references, images, and even spectators of the delimited corpus, the profile of Everyday 

Africa on Instagram, with the clips of the photographs posted in the year 2016. Two lines 

intertwine in the work, Documentarism and Orientalism, while two concepts permeate 

the investigative process, Media and Daily Life. Walter Benjamin’s primary theory of 

photography forms the basis for the development throughout the dissertation, whereas the 

theoretical foundation is developed with Allan Sekula in Documentarism, Stuart Hall in 

Cultural Studies, Agnes Heller in Daily Life, Douglas Kellner in the Media, Edward Said 

in Orientalism, and Kwame Anthony Appiah in Philosophy of Africa.  

  

Keywords: documentary photography; world image; media and daily life; art 

and politics; everydayafrica 
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INTRODUÇÃO 

 

A fotografia revela fragmentos visuais do mundo aos homens. Espectadores se 

habituaram a conhecer e a se familiarizar com notícias que chegam sobre as terras 

distantes, ou nem tanto, por intermédio da mágica expressividade das mensagens 

fotográficas. Em sua função pública, a fotografia documental, fiel ao mundo que 

representa, compõe uma dimensão visível da realidade que, em grande medida, orienta 

imaginários, opiniões, gostos e valores acerca dos assuntos que ilumina. Portanto, sua 

tarefa primordial não se restringe à competência em registrar mecanicamente fatias do 

mundo sensível. Não cessa aí, pois engloba a missão de revelar esses momentos ao grande 

público, os reais destinatários das mensagens fotográficas documentais. Por conseguinte, 

a proposta aqui é pensar a fotografia em sua relação social indissociável entre fotógrafo, 

fotografado e espectador. 

O ato de conhecer por meio do olhar de outros é criticado por Debord e exaltado 

por Azoulay. As fotografias apresentadas na mídia subsidiam a construção cotidiana do 

conhecimento social e da imagem de mundo; mas, no entanto, elas consolidam uma visão 

que não necessariamente corresponde à realidade local. A procura da imprensa por 

imagens chocantes e dramáticas, a repetição constante de cenas de violência e miséria, 

amplificadas pela ausência de outras representações simbólicas, moldam uma imagem 

mistificada de um continente distante, de um povo exótico, ou de uma classe subalterna.  

No entanto, pessoas que desconhecem essas outras realidades, julgam pelo que 

‘conhecem’ através da mídia. É a manipulação da imagem na construção de informações 

superficiais e espetacularizadas que Debord combate. Sua crítica não se limita às imagens, 

mas abrange as relações sociais decorrentes dessa forma de entreter e conformar a massa 

que induzem o espectador a um comportamento despolitizado, contemplativo e passivo, 

e a um conhecimento distorcido sobre o mundo. A autora israelense concorda que grande 

parte da atuação da fotografia ao longo dos tempos acabou por servir aos interesses dos 

poderes dominantes. Todavia, Azoulay acredita que a potência de tais imagens não cessa 

em suas apropriações. O interesse em ver as fotografias diz respeito aos espectadores 

globais e, portanto, esta se torna uma competência coletiva. Para a autora israelense, a 

denúncia materializada em imagem se transforma em um assunto cívico que diz respeito 

aos cidadãos globais.  

Pois é refletindo sobre o fluxo constante de imagens, presente na cotidianidade da 

vida contemporânea, que Sekula (1984) questiona como se trabalhar para a compreensão 

crítica de representações fotográficas, estando elas dentro de um discurso que é 
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determinado cultural, política e economicamente, por forças externas que gerenciam e 

dirigem, sorrateiramente, tanto a produção quanto o consumo de fotografias. Como 

clarear processos constitutivos que não costumam ser percebidos de forma explícita, 

sendo seus discursos modulados por códigos naturalizados e certificados pelo poder 

cartorial convencionado à imagem técnica. Ou sob outra perspectiva, nas palavras do 

antropólogo Gilberto Velho, ao pensar nesse conhecimento sobre o que vem de longe, 

institui-se a tarefa de “criticar essas noções e imagens mais ou menos estereotipadas que 

nos chegam através desses veículos e perceber como e quanto podemos conhecer sobre 

essas realidades espacialmente distantes” (VELHO, 1999, p.132). De que forma pode-se 

conhecer por meio do olhar do outro. 

Ao problematizar o ato de conhecer outras culturas, em especial a África, Appiah 

reconhece a dificuldade de se libertar de preceitos e valores decorrentes da própria 

perspectiva. Todavia, os indivíduos não estão aprisionados a seus mapas mentais, pois a 

própria vida cotidiana se encontra aberta a novas possibilidades e alternativas que 

despontam no horizonte. Conforme argumenta Heller, ao entrar em contato com o outro, 

o sujeito pode reavaliar suas percepções e se dispor a efetivamente conhecer e 

compreender o fenômeno. Assim como o sentido não é fixo nem imutável, as concepções 

e juízos de valor do indivíduo tampouco o são. O homem é capaz de refletir e se modificar 

na interação com os outros homens. 

Por fim, é importante considerar que há uma diferença no conteúdo e na percepção 

entre produtos prontos e acabados da comunicação linear de mídias tradicionais, e 

produtos em constante e coletiva contrução na comunicação circular e interativa das redes 

sociais. Assim como há uma diferença entre o que se espera de espectadores mais 

passivos, pois impossibilitados de contribuir efetiva e diretamente em meios massivos, e 

o espectador que é convidado a se engajar, a compartilhar e a debater coletivamente suas 

opiniões, saberes, crenças, afetos, experiências, memórias.  

Deste modo, o problema da pesquisa incide em investigar se, por fim, a fotografia 

apenas reforça crenças preexistentes ou se ela detém a potência de disputar percepções e 

sensibilidades sobre o mundo. Partindo-se do pressuposto de que a fotografia contribui 

substancialmente na formação do conhecimento social, a hipótese a ser testada presume 

que as cenas comuns da vida cotidianas na África, criadas e compartilhadas pelo 

Everyday África, possuem a potência de contestar o discurso hegemônico dominante e de 

disputar o sentido da representação do outro.  

O Everyday África, objeto da pesquisa, é um projeto coletivo que conta com mais 

de trinta fotógrafos colaboradores de diversas nacionalidades e estilos próprios em sua 
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proposição de recriar a visualidade do continente africano. Aposta-se que por meio de 

cenas comuns da vida cotidiana na África seja possível promover a humanidade do outro 

e, assim, descontruir estereótipos característicos dos discursos dominantes da mídia. 

Através de múltiplas vozes e visões, fotografias heterogêneas revelam uma heterogênea 

África. Quando não são as imagens que despertam a atenção, são as palavras 

esclarecedoras ou instigantes de seus fotógrafos que cativam a participação dos 

espectadores. A crença de Benjamin nas legendas escritas pelos próprios fotógrafos pode 

ser observada de perto com as ferramentas da contemporaneidade. Desta forma, o 

Everyday África se utiliza da prática política da fotografia documental para disputar o 

sentido dominante através da soma de novas imagens e histórias sobre a vida cotidiana 

dos habitantes da África.  

Para tanto, o corpus de pesquisa definido corresponde à atuação do Everyday 

África em seu perfil no Instagram. Constatou-se que esta rede social, por sua ênfase no 

visual e pela possibilidade de fala autoral, interação social e alcance global, representa o 

carro-chefe do projeto escolhido. Mesmo se concentrando em apenas uma mídia social, 

ainda assim é preciso demarcar um conjunto de dados viável para a investigação. 

Portanto, como forma de viabilizar a análise, o recorte estipulado é o das fotografias 

postadas ao longo de 2016, ano em que o projeto completa quatro anos de atuação e 

apresenta intensa atividade tanto de um consolidado e heterogêneo time de fotógrafos 

colaboradores, quanto de público participante.  

Assim sendo, o objetivo central da pesquisa consiste em analisar se a fotografia 

tem a potência de disputar concepções e imagem de mundo preexistentes, e tal análise 

ocorrerá sobre as novas imagens e histórias da vida cotidiana na África realizadas pelo 

projeto colaborativo Everyday África no perfil do Instagram no ano de 2016. Para o 

desenvolvimento da análise, optou-se por primeiro contextualizar e problematizar sobre 

as duas linhagens que se entrecruzam ao longo da pesquisa, o Documentarismo e o 

Orientalismo. Após extensa revisão bibliográfica e pesquisa documental referente à 

fotografia e à construção da imagem de África em época colonial e em reportagens 

midiáticas, parte-se para a análise do objeto.  

Como a proposta é pensar a fotografia relacionando fotógrafo, referente e 

espectador, a análise será dividida em etapas a fim de contemplar tais perspectivas. Assim 

observam-se os olhares por detrás das imagens, qual África se encontra representada no 

projeto, quais as temáticas do cotidiano e de que forma elas estão trabalhadas, e, por fim, 

se examina a participação dos espectadores no perfil do projeto no Instagram, por entre 

curtidas, comentários e compartilhamentos. Lembrando que este não é um projeto de 
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recepção, mas que, frente às novas possibilidades ofertadas pelas mídias sociais, torna-se 

possível coletar pistas sobre os espectadores de tais imagens; estas pistas serão aqui 

aproveitadas. 

Portanto, o tipo de dissertação realizada engloba pesquisa teórica e documental, 

no diálogo entre a Teoria Crítica e os Estudos Culturais. A coleta do material e a 

conformação de séries de análise se embasam nos estudos de Ana Maria Mauad. Diante 

de material tão complexo e heterogêneo, a decisão foi por delimitar séries de fotografias 

capazes de desenhar um fundo mais homogêneo de análise. Assim, cada imagem 

apresentada na dissertação não fala apenas de si, mas abrange outras similares que 

compõe um pano de fundo mais abrangente a ser examinado. Já a metodologia escolhida 

foi a revisão bibliográfica e a análise de conteúdo, nos moldes propostos por Laurence 

Bardin. O método de análise de conteúdo aplicado na pesquisa foi dividido em etapas, 

categorizações e séries de fotografias capazes de abarcar os fotógrafos em suas visões e 

vozes compartilhadas; o referente representado, no caso, a África; e as expressividades e 

histórias narradas nas imagens do cotidiano africano. Por fim, realiza-se uma breve 

reflexão sobre os espectadores em suas contribuições no perfil do Everyday África, no 

Instagram, em 2016. 

Desta forma, inicia-se o Primeiro Capítulo, Modos de Ver o Mundo, constatando 

a importância do papel da fotografia na construção do conhecimento social e na 

consolidação de uma imagem de mundo. Walter Benjamin já advertia que um documento 

da cultura acaba servindo simultaneamente como um documento da barbárie. Não é 

diferente com a fotografia. Em quase dois séculos de existência, a imagem técnica já 

serviu a fins de esclarecimento ou conformação social. Uma constelação de imagens é 

apresentada ao longo do capítulo no intuito de iluminar momentos onde esse poder aflora 

e conquista resultados significativos pelo bem da humanidade; enquanto que, em outros 

momentos, ao sofrer silenciamentos ou ressignificações, essa potência é conformada em 

benefício de interesses hegemônicos. A teoria sobre a Fotografia se embasa, ao longo de 

toda dissertação, nos argumentos primordiais de Walter Benjamin. Sobre a linhagem do 

Documentarismo, a fundamentação teórica se realiza na crítica de Allan Sekula. E a 

respeito das mediações culturais e disputas de sentido, nos estudos desenvolvidos por 

Stuart Hall. 

O Segundo Capítulo, Modos de Ver o Outro, pretende revelar as imbricações por 

detrás da mistificada imagem de África e dos estereótipos a que são reduzidos os 

africanos, ora desde épocas coloniais, ora através de uma mesma tipologia de imagens 

em histórias parciais e tendenciosamente constituídas. Dentro deste cenário, o cotidiano 
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outrora silenciado aparece em releituras no presente, como na exposição Rise and Fall of 

Apartheid: Photography and Bureaucracy of Everyday Life, ou desponta com a 

alternativa almejada na idealização de uma essência universal capaz de igualar todos os 

homens em sua humanidade compartilhada, proposta pelo The Family of Man. A 

linhagem do Orientalismo se fundamenta na teoria de Edward Said e, especificamente 

sobre a filosofia da África, em Kwame Anthony Appiah. Já o cotidiano se embasa nos 

conceitos de Agnes Heller. 

O Terceiro Capítulo, Everyday África: Fotógrafos, Fotografados e Fotografias, 

concentra a análise de conteúdo do objeto, dividida em suas três etapas: a Análise 

Estrutural sobre a atuação de seus fotógrafos colaboradores, revelados em duas formas 

distintas de olhar e estar no continente; a Análise Quantitativa, que examina como as 

imagens se distribuem pelos países africanos para representar a África; e a Análise 

Temática e Formal sobre a expressividade e o conteúdo das imagens que revelam 

sensibilidades e histórias da vida cotidiana africana. O embasamento teórico das análises 

ocorre com Laurence Bardin e Ana Maria Mauad.  

O Quarto Capítulo, Everyday África: Espectadores, primeiro aprofunda a análise 

sobre as possibilidades descortinadas pela Internet e as Mídias Sociais no âmbito da 

comunicação contemporânea, observando que as novas tecnologias se encontram 

igualmente sujeitas a apropriações e censuras pelo poder hegemônico. Para depois, por 

fim, examinar o destinatário das imagens e histórias fotográficas em sua atuação no perfil 

do projeto no Instagram. Através da seleção das fotografias mais curtidas e das que 

obtiveram o maior número de comentários, observam-se as pistas sobre as reações do 

público às mensagens fotográficas. A participação do espectador por meio de curtidas, 

comentários e compartilhamentos se torna não somente possível, como desejada. Para sua 

análise, retoma-se Stuart Hall, especialmente em seu artigo Codificação/Decodificação, 

complementando o embasamento teórico com os estudos de Ana Maria Mauad.  

A relevância da pesquisa situa-se em seu comprometimento com as práticas 

sociais e políticas da vida mundana. A fotografia documental, em sua função de tornar 

pública imagens e concepções de mundo, precisa ser percebida criticamente e utilizada 

politicamente pelos cidadãos do mundo. Nesses propósitos que se baseia a motivação da 

pesquisa. Propósitos estes compartilhados entre os integrantes do grupo de pesquisa do 

LACCOPS – Laboratório de Comunicação Comunitária e Publicidade Social, que ao 

concentrar os esforços em detectar as brechas e tornar pública falas locais e causas sociais, 

somam na disputa por concretas transformações na vida cotidiana dos homens. Nesse 

sentido, tanto a análise crítica da mídia quanto as questões do cotidiano se constituem 



19 

 

como dois conceitos estruturantes da dissertação. Por isso esse trabalho foi desenvolvido 

dentro da linha de pesquisa Política, Discursos e Sociedade do programa de Mídia e 

Cotidiano da Universidade Federal Fluminense – PPGMC-UFF.  

Por fim, resta dizer que a pesquisa caminha de acordo com a Teoria Crítica em 

diálogo com os propósitos dos Estudos Culturais definidos por Stuart Hall (2003), que 

argumenta que se deve acatar a tensão e os riscos de um trabalho engajado e 

comprometido com a vida “mundana”. Por mais insuficiente que alguma mudança possa 

parecer, será uma contribuição digna de se fazer. 
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CAPÍTULO 1 – MODOS DE VER O MUNDO 

 

“Às vezes você trabalha muito duro em um 

projeto e no final você se pergunta, isso está 

fazendo algum bem? Isso vai mudar alguma 

coisa? E você tem que encarar o fato de que 

talvez isso não tenha impacto em nada nem 

em ninguém, mas você entra nisso na 

esperança de que isso aconteça. E você meio 

que tem que acreditar que vai porque senão 

você provavelmente vai se esgotar”.  

Malin Fezehai  

 

Desde o surgimento e, posteriormente, com a aparição nos meios de comunicação 

de massa, a fotografia contribuiu com a transformação nos modos de ver o mundo. Com 

o passar do tempo, a prática de registrar e compartilhar rostos, paisagens, feitos e 

sentimentos por meio de imagens técnicas conquistou lugar de prestígio na comunicação 

entre os homens, tornando-se parte constituinte da vida cotidiana na contemporaneidade. 

É neste contexto que se problematiza sobre que fotografia é essa que se propõe a revelar 

o mundo através de histórias verídicas, como no caso da vertente documental, mas que, 

não obstante, se encontra frequentemente sujeita a interferências e apropriações do 

Estado, da mídia massiva e do mercado.  

Todavia, embora possa sofrer ressignificações e silenciamentos nas mãos do poder 

dominante, constata-se que a prática fotográfica mantém sua potência latente em cada 

nova promessa materializada e em possíveis releituras de velhos arquivos. Tais 

indagações principiam o percurso a ser trilhado pela pesquisa neste capítulo. 

 

 

1.1 – A Função Pública da Fotografia 

 

Em sua incumbência de registrar visualmente e revelar publicamente o mundo aos 

homens, a fotografia se torna a representação visual de pessoas, cenários, eventos e 

sentimentos que almejam serem conhecidos e eternizados como documento cultural e 

arquivo histórico. O ponto de partida da reflexão teórica aqui proposta incide sobre o 

papel da fotografia documental na construção cotidiana do conhecimento social. Parte-se 

do pressuposto de que as imagens tornadas públicas diariamente através dos meios de 

comunicação de massa, à priori, e das mídias sociais, à posteriori, consubstanciam a 
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formação de um saber social e, por conseguinte, conformam uma visão coletiva de 

mundo. Desta forma, cada nova imagem realizada e compartilhada publicamente passa a 

compor uma dimensão visível da realidade que orienta, em grande medida, imaginários, 

opiniões, gostos e valores acerca dos assuntos abordados.  

Proeminente teórica da fotografia, Ariella Azoulay vislumbra um poder político à 

disposição dos cidadãos do mundo proveniente do ato fotográfico. A autora israelense 

argumenta que o esforço em captar imagens que, por exemplo, tornam visíveis desastres 

ou áreas em conflito, implica um interesse não apenas dos que estão no local e foram 

atingidos por determinados eventos, mas de espectadores globais. Os arquivos visuais não 

somente desvelam e comprovam o ocorrido como “participam na construção do evento e 

nas respostas a ele” (AZOULAY, 2008, p.99, tradução nossa)1. São as imagens que 

corporificam sofrimentos e barbáries, atuando na constituição do acontecimento e 

direcionando possíveis reações coletivas. Na dimensão pública da fotografia documental, 

a tarefa primordial não se reduz à competência em registrar mecanicamente fatias 

lapidadas do mundo visível (não se completa aí), mas abarca a incumbência de revelar 

esses momentos ao grande público, influindo não somente nas concepções como nas 

atitudes a respeito do que lhes é apontado.  

É, portanto, que a introdução da fotografia na imprensa, datada do ano de 1880, 

simboliza um marco histórico na comunicação entre os homens. Ao amplificar o alcance 

da imagem técnica perante uma ampla audiência, consolida-se sua influência na 

construção do conhecimento coletivo sobre o mundo. Gisele Freund exalta a importância 

deste feito, delineando que a fotografia que agora chega ao espectador “muda a visão das 

massas. Até então o homem vulgar apenas podia visualizar fenômenos que se passavam 

perto dele, na rua, na sua aldeia. Com a fotografia, abre-se uma janela para o mundo” 

(FREUND, 1995, p.107). O olhar se expande para além das próprias experiências 

existenciais, seu campo de visão se dilata através da reprodução massiva da imagem 

fotográfica em veículos de comunicação, possibilitando que acontecimentos de lugares 

distantes se tornem aparentemente familiares. O público desenvolve a sensação de 

verdadeiramente conhecer, através do que lhe é apresentado em fotografias, fisionomias, 

fenômenos e cenários que lhes são fisicamente distantes.  

Desde o princípio, a fotografia se vê encarregada da missão de captar e expor o 

desconhecido; de imortalizar personalidades e fatos históricos, de exaltar paisagens 

                                                
1 “onlookers the world over, and, second, that photographs produced out of what happens “there” participate 

in constructing the event and the responses to it” (AZOULAY, 2008, p.99). 
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pitorescas e cenas bucólicas, ou mesmo de atordoar o coração dos homens com tragédias 

duramente visíveis. Sua magia também carrega o fardo de testemunhar injustiças e 

atrocidades, e o dever inerente de gritar por justiça. Baseado nestes princípios originários 

do documentarismo, serão observados dois de seus consagrados representantes, Jacob 

Riis e Lewis Hine.  

Com o intento de reforçar seus artigos sobre a vida miserável a que eram 

destinados os imigrantes em Nova York e sensibilizar a classe média com esta distinta 

realidade, Jacob Riis, jornalista dinamarquês migrado para os Estados Unidos, utilizou de 

forma pioneira a fotografia como ferramenta de documentação social. Em suas próprias 

palavras, Riis declara que “de madrugada costumávamos ir às piores casas de vizinhos 

[...] e o que eu via lá dominava meu coração a tal ponto que senti a necessidade de contar; 

isso ou explodir” (ROSLER, 2004, p.71, tradução nossa)2. Diante da necessidade de 

contar ao mundo o que presenciava, o fotógrafo dinamarquês se pôs a escrever matérias 

para o jornal onde trabalhava, mas as palavras não pareciam surtir o efeito desejado. Foi 

quando, então, resolveu se utilizar da inovadora técnica de reprodução mecânica de 

imagens, pois acreditava que aquela realidade tornada visível, concretizada em cópias 

fiéis do real, causaria mais impacto. 

Seu livro, publicado no ano de 1890, com o título How The Other Half Lives, agita 

a opinião pública da época, embora também receba críticas dos que consideraram que 

Riis, ao se manter distante de seu objeto, mais reforça essa divisão dicotômica entre ‘nós’ 

e ‘os outros’, entre os ricos e os pobres, do que a remedia (STIMSON, 2009, p.77). O 

fotógrafo dinamarquês possui um modo próprio de realizar sua documentação, em 

consonância com a tecnologia disponível na época. Como um caçador à espreita, ele 

costuma chegar à noite para tirar fotografias dos recantos mais obscuros dos bairros 

pobres com o auxílio do clarão estridente de um flash, uma forma um pouco invasiva e 

nada discreta de se aproximar de seus alvos. Em seus textos, para que eles surtam efeito 

em seu público, Riis por vezes apela ao terror que os produtos oriundos da pobreza, como 

enfermidades e criminalidade, podem gerar à boa vida dos privilegiados.  

Por outro lado, não se pode negar o ineditismo e a relevância do registro visual 

feito pelo fotógrafo dinamarquês, posto que nenhuma outra obra, até então publicada, 

exibia tão de perto a vida miserável nos becos e subúrbios nova-iorquinos. Outro ponto é 

que as informações trazidas nas legendas de algumas fotografias revelam informações 

                                                
2 “de madrugada solíamos ir a las peores casas de vecinos [...] y lo que vi allí se apoderó de mi corazón 

hasta tal punto, que sentí la necesidade de contarlo; eso o estallar” (ROSLER, 2004, p.71). 
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pessoais retiradas somente através de uma conversa mais demorada com o fotografado, o 

que não seria possível em retratos ‘roubados’ (figura 1). 

 

Figura 1 – Jacob Riis 

 

Fonte: Museum of The City of New York
3
. Legenda: “Slept in that cellar four years. A man 

atop a make-shift bed that consists of a plank across two barrels” (1890). 

 

De forma contundente, a burguesia emergente da época teve que enxergar os 

males do crescimento desenfreado e as desigualdades providas pela política do regime 

capitalista, em franca ascensão com a Revolução Industrial. Mas só os enxergar pode não 

ser o bastante. As fotografias clamam por mudanças, porém nem sempre estas ocorrem. 

Martha Rosler (2004), artista visual e crítica fotográfica, contesta a atitude 

otimista de um olhar compassivo perante os menos favorecidos e a crença que considera 

utópica de que as injustiças serão alteradas. A autora americana alega que esta postura 

não leva em consideração a constatação de que tais injustiças são produtos do sistema 

social que as tolera. Somente apontar o holofote às mazelas do mundo não irá 

automaticamente resolvê-las. É preciso que se ilumine, também, o que origina tais 

iniquidades, incluindo na discussão o panorama social em questão. Todavia, o debate 

suscitado pelo testemunho visual não costuma aprofundar a abordagem, se mantendo na 

                                                
3 Fotografias de Jacob Riis podem ser visualizadas no site do Museum of The City of New York. Diponível 

em:< http://collections.mcny.org/Explore/Highlights/Jacob%20A.%20Riis/ >. Acesso em 04 abr. 2017 
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superfície de imagens que podem até chocar, mas que logo são passadas adiante. Talvez 

por isso Rosler renuncie às fotografias humanistas; entretanto, a crítica deve se voltar 

menos para a intenção das imagens que para a construção discursiva orquestrada pela 

sociedade que as manipula. 

A definição de Muniz Sodré esclarece sobre o panorama social em jogo. Outrora 

denominada de Sociedade da Informação na intenção de encobrir os reais valores 

mercantis que a regem, o sistema social vigente corresponde a uma “estrutura voltada 

para interesses econômico-corporativos imediatos, sem a idealidade de formas originais 

ou sem a perspectiva de fins ético-políticos” (SODRÉ, 2006, p.17-18). Com o intuito de 

evitar palavras que obscurecem e iluminando as influências do capital em seu organismo, 

outra titulação a define com maior precisão, a denominação debordiana de Sociedade do 

Espetáculo. A crítica ao espetáculo de Guy Debord não se limita ao excesso de imagens 

provenientes do avanço tecnológico da modernidade. Sua análise aprofunda nas relações 

sociais que cada vez mais são mediadas e conformadas por imagens de terceiros. A 

realidade outrora vivida ativa e diretamente é trocada pela contemplação passiva e 

indireta da representação da realidade. O crítico francês argumenta: 

No plano das técnicas, a imagem construída e escolhida por outra 
pessoa se tornou a principal ligação do indivíduo com o mundo que, 

antes, ele olhava por si mesmo, de cada lugar aonde pudesse ir. A partir 

de então, é evidente que a imagem será a sustentação de tudo, pois 
dentro de uma imagem é possível justapor sem contradição qualquer 

coisa. O fluxo de imagens carrega tudo; outra pessoa comanda a seu 

bel-prazer esse resumo simplificado do mundo sensível, escolhe aonde 

irá esse fluxo e também o ritmo do que deve aí manifestar-se, como 
perpétua surpresa arbitrária que não deixa nenhum tempo para a 

reflexão, tudo isso independente do que o espectador possa entender ou 

pensar (DEBORD, 1997, p.188, grifos do autor). 

 

Debord acerta o ponto sobre as reais intenções do uso de imagens pelos poderes 

hegemônicos da sociedade. Os acontecimentos e especificidades que são selecionados a 

ganhar notoriedade por meio de fragmentos visíveis sofrem as interferências e 

ressignificações de acordo com os interesses das organizações de mídia. Estas, por sua 

vez, constituem a principal forma de manifestação desta sociedade e os meios por onde o 

controle é exercido. O espetáculo “é o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas 

as suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto 

de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade” 

(Id., ibid., p.14, grifos do autor). Em suma, acima de qualquer outra definição, o sistema 

social se constitui como Sociedade Capitalista, que coloca a imagem de mundo e o 

conhecimento social à serviço da lógica do capital.  
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A fotografia tem o poder de despertar a atenção, chocar ou comover o espectador, 

mas ela não é a única responsável pela transmissão de sua mensagem. O mundo 

apresentado em imagens é conformado segundo os moldes de mundo de quem, por fim, 

o apresenta. Portanto, a mensagem fotográfica que alcança o grande público acaba sendo 

constituída sob paradigmas e finalidades das grandes corporações da mídia, que se 

encontram sob os preceitos do espetáculo e sob os interesses do capital. Desta forma, a 

produção fotográfica documental que não é excluída e silenciada do saber público, é 

apropriada e apaziguada em discursos midiáticos que fornecem, de acordo com a teoria 

de Fredric Jameson, o grão utópico de esperança ou angústia às massas – que conforme 

o crítico americano são “duas faces da mesma consciência coletiva” (1994, p.21) – ao 

mesmo tempo em que fecha as portas de sua real compreensão. 

A produção material e simbólica da cultura de massa preenche o imaginário social 

com cenas de miséria e desastres que são, segundo Jameson, sua matéria-prima, e “os 

recalca por meio da construção narrativa de resoluções imaginárias e da projeção de uma 

ilusão óptica de harmonia social” (Ibid., p.17). Ela alimenta as esperanças e sentimentos 

populares ao mesmo tempo que reprime e apazigua inquietações e preocupações sociais. 

O crítico americano elucida que  

as obras de cultura de massa não podem ser ideológicas sem serem, em 

certo ponto e ao mesmo tempo, implícita ou explicitamente utópicas: 
não podem manipular a menos que ofereçam um grão genuíno de 

conteúdo, como paga ao público prestes a ser tão manipulado. Mesmo 

a “falsa consciência” de um fenômeno monstruoso como o nazismo 
nutriu-se de imaginários coletivos de tipo utópico, sob roupagem tanto 

socialista como nacionalista [...] as obras de cultura de massa, mesmo 

que sua função se encontre na legitimação da ordem existente – ou de 
outra ainda pior –, não podem cumprir sua tarefa sem desviar a favor 

dessa última as mais profundas e fundamentais esperanças e fantasias 

de coletividade, às quais devemos reconhecer que deram voz, não 

importa se de forma distorcida (Id., ibid., p.20-21).  

 

Deste modo, Jameson analisa a cultura sem cair em dicotomias generalizantes; 

não se atém às concepções de alta e baixa cultura, nem tampouco restringe a crítica à 

massa como manipulados ou resistentes. Em sua análise, a mídia de massa necessita 

adequar sua produção, em alguma medida, aos anseios, gostos e também aos pavores da 

população, mas não o faz de forma gratuita, senão para moldar seus imaginários e 

opiniões e conduzi-los em benefício próprio. Desta forma, os ‘tolerados’ pobres e 

famintos são revelados, não com o intuito de solucionar as injustiças e mazelas do mundo, 

mas de construir um conhecimento social da realidade que seja capaz de satisfazer o 

público ao mesmo tempo em que serve aos interesses dominantes. Apenas mediante a 
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nutrição de ilusões populares que um conhecimento mistificado é capaz de ludibriar um 

grande público com tamanha eficiência e garantir o consenso destes para com o poder 

hegemônico em questão. Seja a respeito da suposta ascendência da raça ariana ao ponto 

de legitimar o extermínio de nações inteiras, ou da presumida superioridade do branco 

europeu civilizado frente a subsequente inferioridade de selvagens negros e indígenas da 

África ou América Latina, que servem para validar desde a pilhagem e exploração das 

colônias até os mais horrendos crimes raciais.  

Retornando a Rosler, a autora analisa a forma como a classe menos favorecida é 

representada ao longo dos tempos por meio de um recorte centrado nos bêbados do 

Bowery – subúrbio de Nova Iorque que foi palco das fotografias de Riis e é 

frequentemente fotografado desde então – e deduz que, da forma como são retratadas em 

textos e imagens, subentende-se que essas pessoas são fatalmente ‘azaradas’ e estão 

inevitavelmente destinadas à sua ‘tragédia pessoal’. Pois,  

o texto que subjaz às fotografias dos alcoólicos não é nem um tratado 

de economia política, nem um tratado sobre a manipulação da taxa de 
desemprego para controlar a inflação, manter os lucros em ascensão e 

silenciar as reivindicações trabalhistas, nem um tratado sobre as 

pressões contraditórias exercidas sobre a instituição familiar no 
capitalismo, nem mesmo sobre a atração que tem as drogas que anulam 

a consciência para aquelas pessoas com poucas razões para acreditar 

em si mesmas (ROSLER, 2004, p.92, tradução nossa)4. 

 

O público é informado sobre a pobreza das classes baixas ou sobre a fome no 

Sudão. Contudo, a construção narrativa e imagética não aprofunda, contextualiza e 

problematiza as causas do problema em questão, inventariando soluções e mudanças 

possíveis para o drástico panorama; ao contrário, a mídia somente apresenta os problemas 

em formatos insolúveis, como tristes fatalidades. A construção superficial e tendenciosa 

é típica da forma com que o conhecimento é produzido e difundido na sociedade do 

espetáculo. “O discurso espetacular faz calar, além do que é propriamente secreto, tudo o 

que não lhe convém. O que ele mostra vem sempre isolado do ambiente, do passado, das 

intenções, das consequências” (DEBORD, 1997, p.188). Desta forma, o espetáculo acaba 

por despolitizar os espectadores subnutridos por mensagens superficiais e raso 

entretenimento que assistem pacificamente ao fluxo intenso das notícias. 

                                                
4 “el texto que subyace a las fotografías de alcohólicos no es ni un tratado de economía política, ni un tratado 

sobre la manipulación de la tasa de desempleo a fin de controlar la inflación, mantener los beneficios en 

alza y acallar las reivindicaciones laborales, ni un tratado sobre las presiones contradictorias que se ejercen 

sobre la institución familiar em el capitalismo, ni siquiera sobre el atractivo que tienen las drogas que anulan 

la conciencia para aquellas personas con pocos motivos para creer en sí mismas” (ROSLER, 2004, p.92). 
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O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman acrescenta um detalhe 

importante sobre esta prática mistificadora. Quando o assunto é sobre “os pobres do 

mundo”, o autor assinala que a notícia é pautada, as fotografias selecionadas, e a matéria 

editada “de modo a reduzir o problema da pobreza e privação apenas à questão da fome. 

Esse estratagema mata dois coelhos com uma cajadada: a verdadeira escala da pobreza é 

omitida [...] e a tarefa a enfrentar é limitada a arranjar comida para os famintos” 

(BAUMAN, 1999, p.81). Na forma espetacular de se mostrar o sofrimento alheio, a mídia 

isola o tema, descontextualizando e não aprofundando a respeito de suas causas reais, e 

tampouco aponta o que pode ser feito para combater a situação. Os mais favorecidos que 

se espantam com as imagens de pobres miseráveis acabam não sendo conduzidos a 

aprofundar o conhecimento sobre as injustas leis trabalhistas ou sobre a desigual 

distribuição de renda, menos ainda a se mobilizar e se responsabilizar por elas. Mesmo 

assim, a suposição de que tais mazelas são “toleradas, e não geradas por ele constitui a 

falácia básica da assistência social” (ROSLER, 2004, p.71, grifo do autor, tradução 

nossa)5. Compaixão não é solução. A opção assistencialista, com seus atos de caridade, 

mais conserva a divisão entre classes que a soluciona; e a questão apenas se complexifica 

quando o apelo à caridade suplanta outras alternativas mais eficazes, além do real 

enfrentamento das origens do problema no cerne do sistema social.  

Esta forma reducionista de tratar a desigualdade “degrada terrivelmente e 

praticamente nega a condição humana plena das pessoas a quem supostamente queremos 

ajudar. O que a equação “pobreza=fome” esconde são muitos outros aspectos complexos” 

(BAUMAN, 1999, p.81-82), não somente referentes à pobreza, como aos demais aspectos 

cotidianos da vida humana. Questões problemáticas deixam de ser discutidas em 

profundidade e dentro de suas especificidades, como a falta de material escolar e a 

superlotação de alojamentos estudantis, a desapropriação de pequenos agricultores em 

processos de gentrificação pelo avanço inescrupuloso de indústrias multinacionais, a 

maternidade precoce e o combate à AIDS entre os jovens. E questões positivas, como o 

vislumbre de valores e qualidades capazes de humanizar e aproximar os indivíduos, sejam 

eles de outra classe social ou de uma região distante do planeta, são ainda mais 

negligenciados. Este ponto será aprofundado na análise das fotografias sobre a vida 

cotidiana na África. 

Rápidas, superficiais e descontextualizadas matérias abordam o infortúnio dos de 

baixa renda sem o devido esclarecimento sobre as reais causas de tamanha desigualdade 

                                                
5 “toleradas, y no generadas por él constituye la falácia básica de la assistencia social” (ROSLER, 2004, 

p.71, grifo do autor). 
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social ou sobre as práticas institucionais que a sustentam. O crítico palestino Edward Said 

concorda sobre o quanto “somos bombardeados por representações pré-fabricadas e 

reificadas do mundo que usurpam a consciência e previnem a crítica democrática” 

(2007b, p. 95). No entanto, o cerne da questão parece se situar menos sobre o trabalho 

dos documentaristas do que sobre a forma espetacularizada e tendenciosa com que a mídia 

de massa passou a transmitir o conteúdo e a consolidar o conhecimento social. De acordo 

com Said, há um ataque em curso ao pensamento, à democracia, à igualdade, exercido 

por “forças desumanizadoras de globalização, valores neoliberais, ganância econômica 

(eufemisticamente chamada de livre mercado), bem como ambição imperialista” e é o 

humanismo – e aqui se encaixa o tipo de fotografia documental que está sendo tratada 

nesta pesquisa – que necessita “oferecer alternativas agora silenciadas ou indisponíveis” 

(SAID, 2007b, p. 95). Pois este é o papel da fotografia, independente de apropriações e 

apagamentos sofridos pelo caminho. Mesmo outrora sob o controle exclusivo da mídia 

massiva, e agora frente às novas possibilidades da contemporaneidade, a fotografia 

mantém sua potência latente à espera de novas leituras de velhos arquivos ou novos 

arquivos descontruindo velhas leituras de mundo. Preenchendo as lacunas e tensionando 

as brechas, a fotografia pode, a qualquer momento, oferecer alternativas que exerçam 

resistência e disputem os corações e mentes pelo planeta. 

Sob essa premissa, o documentarista segue firme em sua missão de revelar o 

mundo aos homens, mesmo que, por tantas vezes, seu trabalho seja apropriado e 

despolitizado. Injustiças, desastres e crueldades precisam ser testemunhados, registrados 

e revelados ao público, no propósito de apresentarem uma forma possível de disputar 

sentidos, opiniões e até, quem sabe, transformar injustiças reais.  

Pouco tempo depois de Riis, outro fotógrafo surge com semelhante proposta, mas 

um jeito mais próximo de realizar sua missão. Lewis Hine, sociólogo americano, por anos 

se dedicou em registrar crianças trabalhando em fábricas, plantações e minas de carvão, 

com o empenho de ir além do que apenas expor as desumanidades provenientes dos novos 

tempos. Seus arquivos visuais são utilizados para consubstanciar as denúncias sobre esta 

prática abusiva e reforçar a luta nos tribunais pela inclusão de leis proibindo o trabalho 

infantil na legislação americana.  

De acordo com Freund, “é a primeira vez que a fotografia se torna uma arma na 

luta para a melhoria das condições de vida das camadas pobres da sociedade” (1995, 

p.109). Por mais que se soubesse do uso de trabalho infantil em fazendas e indústrias, a 

fotografia materializa a injustiça e a torna, de certa forma, inevitavelmente aparente. Não 

se pode negar o que a película fílmica gravou para a eternidade. Sontag (2004) constata 
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que o trabalho documental de Hine é um exemplo de fotografia militante, uma denúncia 

visual apaixonada e esperançosa frente à crença utópica de uma inevitável mudança de 

mundo. Uma postura que seria considerada certamente idealista, ou mesmo ingênua, se 

não alcançasse o sucesso concreto com as novas leis trabalhistas. 

Diferente de Riis, a forma de Hine trabalhar decorre de uma relação humanizada, 

pessoal e duradoura com seus fotografados, baseada em reconhecimento e respeito 

mútuos. Por conseguinte, por meio de suas fotografias, “ao observador se pede que 

estabeleça uma relação de compreensão e responsabilidade com o sujeito fotografado [...] 

se pede que se empatize com ele” (STIMSON, 2009, p.80, tradução nossa)6. São imagens 

que reverberam a relação empática conquistada e o compromisso do fotógrafo para com 

o sujeito fotografado, imagens que convidam o espectador a se aliar a esse pacto (figura 

2) e, assim, se engajar na luta por mudanças.  

 

Figura 2 – Lewis Hine  

 

Fonte: The New York Public Library. Legenda: “A group of the youngest breaker boys. 

Jan, 1911”.  

 

A fotografia documental carrega uma mensagem que carece de olhos que a vejam, 

um espectador subentendido e, portanto, indispensável à realização do ato 

                                                
6 “al observador se le pide que establezca uma relación de comprensión y responsabilidade com el sujeto 

fotografiado [...] se le pide que empatice com él” (STIMSON, 2009, p.80). 
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comunicacional proposto com a sua criação. A imagem “é criada e inspirada por uma 

relação com um olho externo, o olho do espectador. Não é o mesmo olho que está presente 

na situação, mas um para o qual o fotografado está disposto a ser fotografado e o fotógrafo 

está disposto a tirar fotografias” (AZOULAY, 2008, p.121, tradução nossa)7. No diálogo 

promovido pela imagem técnica, suas três partes constituintes estão intrinsecamente 

envolvidas. O documentarista se propõe a registrar e expor o que presencia em arquivos 

visuais que propagam apelos de ‘mostre-me ao mundo’, provas cartoriais carregadas de 

desejo de futuro, de um porvir transformado. O mundo se habituou ao processo de 

conhecer coletivamente histórias visualmente narradas; expressões e relatos que almejam 

dialogar com o espírito cívico de um espectador que se torna, então, testemunha da 

história. É esse comprometimento social e consciência política de quem presencia 

injustiças e crimes que precisam ser desenvolvidos junto aos espectadores do mundo. 

Segundo Azoulay, a partir do momento em que a fotografia amplia as 

possibilidades do campo de visão individual e existencial do indivíduo transmutando-o 

em um campo complexo de relações coletivas e mediadas, quando “todos ganharam a 

oportunidade de ver através do olhar do outro” (AZOULAY, 2008, p.107, tradução 

nossa)8, o ato de olhar passa a se configurar como uma competência coletiva a abastecer 

constantemente o campo visual com novas fotografias. É na contramão do discurso que 

apenas critica o excesso de imagens da modernidade que fala a teórica israelense, 

convicção aqui compartilhada, pois a fotografia deve seguir realizando sua missão 

apaixonada, como já constatava Benjamin (2012), de aproximar as coisas, preencher 

lacunas e compor uma dimensão visual de mundo mais ampla e plural possível. As 

brechas precisam ser percebidas para então serem tensionadas como grãos utópicos que, 

por vezes, forçam o mundo a se modificar. 

No entanto, por mais que algumas imagens consigam repercutir e promover uma 

reação, transformando efetivamente opiniões ou opressões para além de simples 

assistencialismo, não são todas as fotografias que realizam, por inúmeros motivos, suas 

proposições iniciais. Da mesma forma como o mundo revelado não necessariamente 

coincide com o mundo em si. Como ressalva Sontag, para o que “em jargão jornalístico 

se chama de “mundo” [...] é (ao contrário do mundo) um lugar muito pequeno, tanto 

geográfica como tematicamente, e o que se julga digno de conhecer a seu respeito deve 

                                                
7 “is created and inspired by a relation to an external eye, the eye of the spectator. It is not the same eye that 

is present in the situation, but one for the sake of which the photographed is willing to be photographed and 

the photographer is willing to take photographs” (AZOULAY, 2008, p.121). 
8 “Photography reorganized what was accessible to the gaze, in the course of which everyone gained the 

opportunity to see through the gaze of another” (AZOULAY, 2008, p.107). 
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ser transmitido de forma compacta e enfática” (2003, p.21). Ou nas palavras de Jameson, 

que ao descrever sobre o papel da cultura numa sociedade espetacular e imagética, 

igualmente pondera sobre estas representações de mundo que não correspondem ao 

mundo em si. Ao citar alguns exemplos que vão de acontecimentos a personalidades 

históricas, conclui que tudo torna-se imagem, tudo e todos “vêem aos nossos olhos com 

a imediatez das representações culturais, quanto às quais pode-se estar bastante seguro de 

que dificilmente constituíram a própria realidade histórica” (JAMESON, 1994, p.14). A 

construção social do conhecimento coletivo ocorre por inevitáveis intermediações 

estabelecidas em um tortuoso fluxo de saber e de injustas disputas de poder na sociedade. 

Agora é o momento de aprofundar um pouco mais no papel e na função de uma fotografia 

que se encontra no meio da batalha entre a manutenção da hegemonia e a justiça social. 

 

 

1.2 – Disputas na Construção da Imagem de Mundo 

 

A fotografia documental mantém seu laço inalienável com o referente que a 

origina; no entanto, o conceito de semelhança na imagem técnica proposto aqui 

corresponde menos a um destino natural e irremediável que uma construção social 

seletiva e convencionada. Tal reflexão se origina na proposição de Walter Benjamin que 

aponta o cerne da questão aqui problematizada:  

um olhar lançado à esfera do “semelhante” é de importância 
fundamental para a compreensão de grandes setores do saber oculto. 

Esse conhecimento, porém, deve ser obtido menos no registro de 

semelhanças encontradas que na reprodução dos processos que 
engendram tais semelhanças (BENJAMIN, 2012, p.117). 

 

Para compreender que visão de mundo é essa que a fotografia documental acaba 

por corroborar é preciso, primeiro, desconstruir a forma como ela tem sido usualmente 

percebida desde suas origens e as implicações correlacionadas a seus usos e funções ao 

longo dos tempos.  

A fotografia surge, em pleno séc.XIX, alterando os modos de representar e, 

consequentemente, de ver o mundo. Até então, competia à pintura a reprodução visual da 

nobreza, das crenças e dos feitos selecionados a se perpetuarem na história. Contudo, 

através de sua gênese mecânica, uma imagem automatizada surge e é subentendida como 

a cópia exata do real, um reflexo perfeito de mundo. André Bazin esclarece que “a 

originalidade da fotografia em relação à pintura reside, pois, na sua objetividade essencial. 

Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma, automaticamente, sem a 
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intervenção criadora do homem” (1991, p.22). Quando a fotografia assume o lugar da 

pintura na função de recriar o real com uma fidedignidade até então inatingível, a nitidez 

da presença do artista, de um lado, corrobora a percepção ilusória de uma ausência 

autoral, do outro. A imagem técnica passa a ser considerada, além de objetiva por sua 

exatidão mecânica, neutra pela ausência da mão de seu criador. Além do mais, a 

fotografia, como declara Dubois, “não pode mentir. Nela a necessidade de “ver para crer” 

é satisfeita. A foto é percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária 

e suficiente, que atesta indubitavelmente a existência daquilo que mostra” (1993, p.25). 

Por conseguinte, o espectador é instruído a olhar para as representações como olha para 

a realidade, a aceitá-las de forma acrítica e a confiar na imagem técnica “tanto quanto 

confia em seus próprios olhos” (FLUSSER, 1985, p.10). Um poder cartorial de verdade 

é auferido à imagem fotográfica, e sua percepção se mantém atrelada a esse efeito 

naturalista por todo séc. XIX e meados do séc. XX. 

No entanto, no senso comum do mundo real, essa percepção naturalista e objetiva 

da fotografia perdura até a atualidade. As pessoas se identificam com fotos 3x4 em 

documentos de identidade, apresentam a fisionomia dos filhos em retratos guardados na 

carteira (ou celular), sem qualquer dúvida aparente por parte do espectador quanto à 

origem ou fidelidade da imagem vista. Porém, é da mesma forma que cotidianamente se 

percebem fotografias em matérias de jornais, reportagens em revistas ou nas histórias dos 

livros didáticos. Bourdieu ressalva que, “se a fotografia é considerada um registro 

perfeitamente realista e objetivo do mundo visível é porque lhes foram designados (desde 

a origem) usos sociais considerados “realistas” e “objetivos” (apud DUBOIS, 2001, 

p.40). Todavia, a fotografia entendida como uma cópia direta do mundo real pode não ser 

tão real ou representativa como se supõe. 

Ao se tratar de fotografia documental, presume-se de antemão uma ligação 

inalienável para com o referente. “A força retórica do documentário é imaginada para 

residir no caráter inequívoco da evidência da câmera, em um realismo essencial” 

(SEKULA, 1984, p.56, tradução nossa)9. E, no entanto, a imagem fotográfica apenas 

atesta o que está aparente, ao que foi enquadrado na cena e fixado na película fílmica (ou 

no arquivo digital) no momento exato do encontro entre o fotógrafo e o fotografado, 

mediado pela câmera. O clássico “isso foi” barthesiano (1984, p.115) abrange o instante 

visível congelado no ato de sua captura, e define a fotografia enquanto registro 

inquestionável de algo ocorrido e eternizado, do qual a imagem técnica não pode escapar. 

                                                
9 The rhetorical strength of documentary is imagined to reside in the unequivocal character of the camera's 

evidence, in an essential realism (SEKULA, 1984, p.56). 
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Já as circunstâncias que culminaram naquele encontro, se foi natural ou intencional, 

fortuito ou encenado, o que foi deixado de fora do campo visual, o momento histórico 

vigente; são questões que ultrapassam a imagem e nem sempre são somados à 

compreensão da fotografia, permitindo ao espectador fabular. Tais indagações culminam 

na problemática que se segue quanto a verossimilhança do mundo que se apresenta e 

sobre a questão dos modos de representação do real, problematizados a seguir.  

Além de sua gênese mecânica, dois outros atributos essenciais à fotografia devem 

ser debatidos previamente. Seu caráter fragmentário, em detrimento das construções 

narrativas que tendem a ultrapassar seus significados originais; e sua polissemia, a 

tendência natural da imagem fotográfica de assumir outros sentidos ou significâncias. 

Ambos deixam a fotografia vulnerável a apropriações e ressignificações por parte da 

mídia que a utiliza e modula como melhor lhe convém. 

Na vida cotidiana, por mais que a fotografia carregue a incumbência de prova do 

real, sua mensagem dificilmente abrange todas as perspectivas sobre o assunto, e 

tampouco compreende a totalidade de uma situação, cultura ou sociedade. Fotografias 

revelam apenas pequenas fatias de uma história que se pretende visível, são fragmentos 

singulares recortados no espaço e no tempo. A imagem fotográfica fixa uma fração finita 

de algo, enquanto a vida corre infinitamente por todo lugar. Deste modo, Lissovsky 

(2004) acredita que “uma certa “invisibilidade” talvez seja inerente à função” da 

fotografia enquanto arquivo histórico, pois sempre haverá outras leituras possíveis e 

novos pontos de vista a se experimentar. Leituras que ocorrem no agora do presente e 

podem, a qualquer instante, ser preenchidas com novas fatias de conhecimento, pois a 

própria história em si não é eterna ou imutável. Assim como os acontecimentos são 

fragmentos da história, as fotografias são micropartes de um mundo que se revela, um 

mundo plural, composto por histórias sem fim. Apresentá-lo em sua totalidade é uma 

proposição no mínimo ilusória, pois sempre haverá algo por dizer. 

Mesmo assim, ao se constituir uma narrativa, é comum que se amplie o olhar para 

além do que está representado no referente, para que este fale mais e construa um todo 

imaginário de uma história revelada. Existe uma generalidade presumida em discursos 

que ambicionam contar a totalidade de uma situação, que acabam por obscurecer o caráter 

parcial tanto da fotografia quanto da própria história. O agravante é que uma fotografia 

tida como prova do real não requer outras imagens, nem incita à dúvida sobre o que está 

ou não está sendo abarcado por aquela cena. À fotografia é requerido que ateste os 

acontecimentos, com seu caráter probatório e documental, e se torne arquivo da história; 
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só que uma história construída sobre alguns fragmentos aparentes de real, subentendidos 

como a única realidade admissível.  

A outra especificidade da fotografia é a capacidade de ampliar sua significância 

ou mesmo assumir outros sentidos, quando inserida em uma narrativa ou discurso. 

Barthes a denominou como o caráter “polissêmico” da imagem fotográfica, sua 

predisposição a uma “cadeia flutuante de significância, subjacente ao significante” (apud 

SEKULA, 1982, p.91). Sontag ilustra essa característica com certa ironia, dizendo que “a 

sabedoria suprema da imagem fotográfica é dizer: “Aí está a superfície. Agora, imagine” 

[...] são convites inesgotáveis à dedução, à especulação e à fantasia” (SONTAG, 2004, 

p.33). Por natureza, o que a fotografia apresenta está aberto a múltiplas interpretações e 

vulnerável a apropriações diversas. Resumindo, uma história cuja veracidade é 

confirmada pela imagem técnica pode não ser tão verossímil quanto se supõe.  

A implicação dessa característica na prática diária do exercício profissional reflete 

no fato de que poucos são os fotógrafos que conseguem manter o controle sobre onde e 

como suas imagens aparecem, em especial seu sentido original, pois diversos são os 

processos que engendram de significâncias as narrativas fotográficas. Um exemplo é 

escolhido para ilustrar a falta de controle que o fotógrafo detém sobre o produto final 

modelado midiaticamente para ser apresentado ao público.  

William Eugene Smith, fotojornalista americano, documentou junto com sua 

mulher, Aileen Mioko Smith, a devastadora e criminosa contaminação ocorrida em 

Minamata, na década de sessenta. Mais de 900 pessoas foram envenenadas por resíduo 

de mercúrio que a empresa química japonesa Chisso Corporation inconsequente despejou 

no mar da região, e continuou por anos a despejar mesmo após o surgimento dos primeiros 

alertas emitidos. Igual aos arquivos de Hine, as fotografias dos Smith consubstanciam as 

denúncias e reforçam as exigências por compensação no tribunal. Quando finalmente 

ganham a batalha judicial, o casal envia fotografias com legendas explicativas e texto 

detalhado sobre a situação em Minamata para a publicação na revista norte-americana 

Camera35.  Seu diretor, Jim Hughes, que segundo Rosler sabia o que vende revistas e o 

que não, colocou uma foto do Eugene Smith na capa com o título ‘Our Man of The Year’. 

“El inequívoco texto de los Smith aboga por um decidido activismo. Los artículos 

contextualizadores de la revista abordan esta franqueza, convierten a los Smith em Smith 

y le felicitan calorosamente, silenciando su mensaje com reconocimiento” (Id., ibid.). 

Após a realização do trabalho, ao enviar imagens para agências ou periódicos, o fotógrafo 

perde o controle sobre quais fins serão dados àquele conteúdo. Certamente não era o 
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objetivo de Eugene Smith se tornar o foco principal da revista, relegando todo seu esforço 

documental e compromisso para com Minamata para segundo plano.  

Vale ressaltar que Eugene Smith não era um fotojornalista qualquer. Na época, 

seu talento já era internacionalmente reconhecido como um dos imortais da fotografia do 

séc.XX, assim como suas famosas brigas com editores por não entregar seus negativos, 

apenas as cópias de autor feitas por ele mesmo, e por querer controlar a aparição de suas 

imagens. “Demitiu-se mais de uma vez dessa que era a mais prestigiosa revista ilustrada 

da época, sempre por querer interferir não apenas na diagramação, mas também nas 

legendas e no texto que acompanhasse seus ensaios” (HARAZIM, 2014). Todavia, o que 

foi considerado seu seminal projeto não estava restrito à revista Camera35, sendo também 

publicado pelas revistas Asahi Camera e Life, além do livro denominado Minamata: The 

Story of the Poisoning of a City. 

Eugene Smith morreu poucos anos depois. Porém, uma fotografia deste último 

trabalho foi, para o autor, sua obra prima. Tomoko in bath retrata uma cena de profunda 

intimidade da menina no colo amoroso de sua mãe. O fotógrafo foi convidado a conviver 

com a família no compromisso de reverberar os horrores do colossal crime à humanidade. 

A imagem de Tomoko (figura 3) transcende qualquer linguagem e repercute a tragédia de 

Minamata até os dias atuais. 

 

Figura 3 – W. Eugene Smith  

 

Fonte: International Center of Photography10. Legenda: “Tomoko in bath” (1971).  

                                                
10 Esta fotografia de Eugene Smith pode ser visualizada no site do International Center of Photography. 

Disponível em:< https://www.icp.org/browse/archive/objects/tomoko-in-bath>. Acesso em 27 set. 2017 
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Uma fotografia como a de Tomoko, delicada e sublime, fala muito por si mesma. 

Contudo, há muito mais a ser revelado e problematizado com o pontapé inicial dado por 

uma impactante imagem. É por isso que a fotografia, em sua vertente documental, fiel ao 

mundo que representa, e com uma função política concreta de disputar sentidos e opiniões 

e lutar por justiça social; acaba se valendo de um outro sistema de linguagem que a auxilia 

na efetivação de seu poder de comunicação. Em meio a outras imagens e na soma de texto 

e contexto, reportagens são constituídas e publicizadas.  

Por se valer dessa construção híbrida, misto de signos visual e textual, para se 

comunicar, é que Sekula questiona o poder de verdade que é designado à fotografia. O 

teórico americano argumenta que, nos usos cotidianos da vida mundana, a fotografia “é 

uma mensagem que depende de alguma matriz externa de condições e pressuposições 

para sua legibilidade. Ou seja, o significado de qualquer mensagem fotográfica é 

necessariamente determinado pelo contexto” (SEKULA, 1982, p.85, tradução nossa)11. 

Portanto, o poder de verdade presumido à fotografia não passa de um mito, ou de uma 

convenção, como argumentou Bourdieu. Entornos adjacentes, assim como a soma de 

legendas explicativas, possuem cargas de significância que interferem na percepção das 

híbridas e polissêmicas mensagens fotográficas, podendo alterar por completo seus 

significados originais. É desta forma que uma reportagem sobre o envenenamento em 

Minamata se converte em uma celebração à excelência do fotógrafo. Hall corrobora o 

argumento de Sekula ao declarar que “imagens e signos visuais, mesmo quando carregam 

uma semelhança próxima às coisas a que fazem referência, continuam sendo signos: eles 

carregam sentido e, então, têm que ser interpretados” (HALL, 2016, p.39). Por estas 

razões, seu significado se torna sujeito às construções culturais e convenções sociais 

estipuladas previamente.  

Por mais fiel que seja a fotografia documental ao seu referente, ela não deixa de 

ser uma representação, uma fatia de mundo com um sentido em disputa. O ato de 

representar significa referenciar, expressar ou simbolizar pessoas, cenários, eventos ou 

sentimentos em um processo que agrega sentidos, valores e concepções. Ao 

problematizar sobre o tema, Hall considera a representação “parte essencial do processo 

pelo qual os significados são produzidos e compartilhados pelos membros de uma 

                                                
11 “A message that depends on some external matrix of conditions and presuppositions for its readability. 

That it, the meaning of any photographic message is necessarily context-determined” (SEKULA, 1982, 

p.85). 
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cultura” (HALL, 2016, p.31). Sua teorização visa clarear, por fim, o processo constitutivo 

e a naturalização dos códigos e práticas em uso.  

Segundo Hall, a teoria construtivista define a representação como uma construção 

social, com sentidos que não podem ser fixados, pois são oriundos de uma prática 

significante. Indo mais a fundo, o autor jamaicano destaca um sistema de representação 

que é formado pelo conjunto de códigos, normas, imagens e conceitos já assimilados 

pelos indivíduos e que formam o seu mapa mental. O sentido atribuído às representações 

vai decorrer do mapa conceitual que se possui, sendo ele similar e compartilhado pelos 

membros de determinada cultura. “Somos [...] capazes de nos comunicar porque 

compartilhamos praticamente os mesmos mapas conceituais e, assim, damos sentido ou 

interpretamos o mundo de forma mais ou menos semelhante. Isso é, de fato, o que 

significa pertencer “à mesma cultura”” (Id., ibid., p.36). É de acordo com essas 

representações mentais que o indivíduo é capacitado a interpretar o mundo. 

As representações possuem a incumbência de servir como modelos que orientam 

as concepções sobre o que existe ou acontece em diferentes cantos do planeta, sobre o 

que as pessoas sentem ou pensam a respeito de que mundo é esse, sobre quem são os 

outros e, inclusive, sobre quem são elas próprias, no mundo. Trazendo a angulação do 

teórico americano para o debate, Douglas Kellner argumenta que “são as representações 

que ajudam a constituir a visão de mundo do indivíduo, o senso de identidade e sexo, 

consumando estilos e modos de vida, bem como pensamentos e ações sociopolíticas” 

(2001, p. 82). A naturalidade com que certos códigos ou discursos são acatados desde a 

infância alude menos à transparência da representação, ou da linguagem fotográfica, no 

caso, e mais ao caráter habitual ou mesmo universal de certas construções narrativas e 

práticas sociais. Segundo Hall, 

Certos códigos podem, é claro, ser tão amplamente distribuídos em uma 
cultura ou comunidade de língua específica, e serem aprendidos tão 

cedo, que aparentam não terem sido construídos – o efeito de uma 

articulação entre signo e referente – mas serem dados “naturalmente”. 
[...] Isto não significa que nenhum código tenha interferido, mas, antes, 

que os códigos foram profundamente naturalizados. A operação de 

códigos naturalizados revela não a transparência e “naturalidade” da 
linguagem, mas a profundidade, o caráter habitual e a quase-

universalidade dos códigos em uso. Eles produzem reconhecimentos 

aparentemente “naturais” (HALL, 2003, p.393). 

 

Especificamente sobre as fotografias de notícias, Hall argumenta que elas não 

“desvendam realidades históricas” desconhecidas, como se faz a acreditar, mas elas 

“flexionam a história, ‘transformando-a em natureza’. [...] no próprio ato de fundamentar-

se de fato, na história, eles se tornam sinais ‘universais’, parte do grande armazém de 
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mensagens arquetípicas, natureza não história, mito não ‘realidade’” (HALL, 1981, 

p.241, tradução nossa)12. Portanto, na disputa pela imagem de mundo e pelo 

conhecimento social, a função do discurso fotográfico, como constata Sekula (1982) é, 

em primeiro lugar, o de tornar-se transparente.  É desta forma que, em seguida, a 

fotografia servirá para corroborar a informação intencionada, descartando qualquer 

dúvida sobre seu conteúdo. Mesmo na atualidade, a naturalidade e objetividade 

convencionada à fotografia ainda se perpetua no senso comum, induzindo a um não-

questionamento não apenas sobre o que é visto, mas inclusive sobre as histórias por ela 

narradas. A credibilidade não se mantém restrita à imagem técnica, mas perpassa pelo 

conhecimento que ela engendra, encobrindo tanto a codificação linguística que a 

ressignifica, quanto a produção discursiva e os meios nos quais ela se encontra inserida.  

Todavia, não se deve perder de vista o âmbito das forças em jogo por detrás de 

tais construções e disputas. A hegemonia, como conceituada por Gramsci, exerce a 

dominação por meio de um consenso promovido por múltiplas forças políticas, sociais e 

culturais entrelaçadas (WILLIAMS, 1979, p.111), que acabam por moldar opiniões, 

percepções e afetos dos homens em sua vida social.  

A hegemonia é então não apenas o nível articulado superior de 
“ideologia”, nem são as suas formas de controle apenas as vistas 

habitualmente como “manipulação” ou “doutrinação”. É todo um 

conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos 
sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e 

nosso mundo. É um sistema vivido de significados e valores – 

constitutivo e constituidor – que, ao serem experimentados como 

práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. Constitui assim um 
senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um senso 

de realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito 

difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na 
maioria das áreas de sua vida (Id., ibid., p.113). 

 

O poder hegemônico promove a manutenção do consenso que o legitima operando 

na homogeneização e conformação dos corações e mentes da sociedade. De acordo com 

Gramsci, a Sociedade Civil13 é composta por instituições responsáveis por modelar 

hábitos, comportamentos e conhecimentos sociais. Entre elas estão as escolas, Igrejas, 

partidos políticos, organizações empresariais e meios de comunicação massivos, com 

particular peso para este último. É desta forma que a sociedade se torna palco de múltiplas 

disputas por poder, que ocorrem no cerne das relações sociais e em torno de um complexo 

                                                
12 “they inflect history, 'transforming it into nature'. […] in the very act of grounding themselves in fact, in 

history, they become 'universal' signs, part of the great storehouse of archetypal messages, nature not 

history, myth not 'reality'” (HALL, 1981, p.241). 
13 Tal definição se desenvolve em oposição à sociedade política, onde o controle ocorre por coerção do 

aparelho estatal. 
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conjunto de imagens, opiniões, valores e saberes constituídos e compartilhados pela 

coletividade. 

No entanto, é importante frisar que hegemonia implica forças em disputa, por mais 

que a tensão não transpareça ou que a luta se desenhe de forma desigual. Para isso, dois 

pontos devem ser frisados: as lacunas e as brechas do caminho. Como ilustrado em alguns 

exemplos, uma simples fotografia pode cumprir seu lugar de disputa pelo conhecimento 

social, estando a imagem sob as amarras da mídia massiva ou contrária a ela. As lacunas 

nos arquivos históricos podem, a qualquer momento, ser preenchidas por novas leituras 

de velhas imagens; ou igualmente novas imagens podem vir à tona e fazer aflorar outras 

sensibilidades e compreensões sobre as coisas no mundo. 

Quanto às brechas, por ser a hegemonia um processo dinâmico exercido por 

consenso, a adesão do público é imprescindível para a manutenção do poder vigente. 

Logo, a mídia hegemônica precisa corresponder, pelo menos em parte, às necessidades e 

anseios das massas em seus produtos culturais. É desta forma que ela sofre influências e 

pressões pelas demandas do público, oferecendo brechas à atuação das massas, o grão 

utópico de Jameson, mesmo que a contragosto: “Ainda que prescrevam fórmulas e juízos, 

não há dúvida de que, em maior ou menor grau, absorvem, essencialmente por questões 

de mercado, determinadas inquietações do público” (MORAES, 2009, p.47). Em outras 

palavras, segundo argumenta Schneider, mesmo a informação proveniente da mídia 

hegemônica possui tanto sua “atualidade conservadora” como uma “potência 

transformadora concreta”. Na necessidade de consenso, a mídia não detém o controle 

absoluto pois precisa satisfazer, pelo menos em parte, os anseios e angústias da massa. 

Portanto, os homens não estão “condenados aos imperativos caóticos da economia 

capitalista” (SCHNEIDER, 2015, p.121). As vozes e visões dissonantes têm a obrigação 

de exercer pressão, aproveitar as brechas e as lacunas do percurso, e disputar corações e 

mentes.  

Os complexos processos que engendram os saberes coletivos precisam ser 

descontruídos criticamente e disputados politicamente em seus múltiplos contextos. 

Aprofundando a análise crítica da fotografia documental, é o momento de observar mais 

de perto silenciamentos e ressignificações que a conformam como documentos à serviço 

dos poderes hegemônicos, assim como as ocasiões onde a imagem técnica transcende 

qualquer controle e realiza sua missão original de transformar o mundo. 
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1.3 – A Fotografia Documental à Serviço do Bem e do Mal 

 

Fotografias documentais que revelam tragédias e crueldades gritam por socorro e 

justiça na procura de fazer o bem em um mundo muitas vezes desumano. Todavia, nem 

sempre os arquivos visuais alcançam visibilidade e, tampouco, sucesso em suas missões. 

Frequentemente, essas imagens ou são silenciadas do saber público, ou são reapropriadas 

em seus discursos finais para que falem somente o que interessa aos poderes 

hegemônicos. Discursos midiatizados que declaram retratar com objetividade o que 

acontece pelo mundo, acabam apenas por revelar as mesmas regiões e temáticas 

enquadradas dentro de um padrão pré-fabricado do que se espera de fotografias em 

notícias e reportagens. Hall discorre sobre a incoerência em se mostrar apenas imagens já 

aguardadas, correspondentes ao paradigma midiático, argumentando que “os conceitos 

ideológicos incorporados em fotos e textos em um jornal, então, não produzem novos 

conhecimentos sobre o mundo. Eles produzem reconhecimentos do mundo como nós já 

aprendemos a nos apropriar” (HALL, 1981, p.239, tradução nossa)14. Além de reforçar 

concepções prévias, estas imagens não apresentam nem informam sobre nada de novo. 

Em sua função pública, a fotografia acaba cercada por padrões de noticiabilidade, 

intencionalidades e censuras que, ou antecipam e delimitam o ato criador do fotógrafo, 

ou a submetem a adições de textos e contextos com significados subjacentes, por vezes 

contraditórios, à mensagem visual primordial. Em contrapartida, múltiplas são as cenas 

que não chegam a estampar as capas de jornais ou revistas, e ainda há as que nem são 

materializadas, e o fato tende a se perder na fluidez do tempo passado, deixando lacunas 

no percurso. Nestas ocasiões, ao invés de transformar o mundo, as fotografias apenas o 

conformam. É sobre essa oscilação em suas destinações finais que segue o debate. 

Desde os primórdios da imagem técnica instituições estatais ou privadas se 

utilizam da contratação de fotógrafos para a documentação orientada de feitos ou regiões. 

A função de representar fatos e personagens, contar pequenas ou grandes histórias, 

testemunhar e comprovar acontecimentos em curso, pode servir aos mais diversos 

desígnios. Por isso, Sekula (1984, p.5) se recusa a pensar a fotografia apenas 

teoricamente, separada da vida mundana e das funções a ela demandadas. O discurso 

fotográfico é utilizado para várias “tarefas representacionais”, que acabam a serviço de 

múltiplas finalidades.  

                                                
14 “The ideological concepts embodied in photos and texts in a newspaper, then, do not produce new 

knowledge about the world. They produce recognitions of the world as we have already learned to 

appropriate it” (HALL, 1981, p.239). 
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A documentação visual produzida pelo time da FSA serve aqui como exemplo de 

um trabalho comprometido, onde “a espera do instante” fotográfico toma “a forma da 

promessa, [...] como um apelo” (LISSOVSKY, 2005). Mesmo assim, o projeto da FSA, 

possuia sua particular finalidade. Originária do final da década de trinta, a Farm Security 

Administration foi uma agência criada pela administração Roosevelt com o propósito de 

recuperar a economia rural norte-americana devastada por anos de depressão econômica. 

Seu time foi composto por nomes que se tornaram ilustres na história da fotografia 

americana, como Walker Evans, Dorothea Lange, Russel Lee, dentre outros. Para ilustrar 

o legado, foi escolhida a que para o editor do projeto representa a foto da Farm Security 

(ROSLER, 2004), a que mais simboliza todo o trabalho da agência, a Mãe Migrante, de 

Dorothea Lange (figura 4). De acordo com Rosler, esta imagem já apareceu em diversos 

periódicos e panfletos, em localidades e épocas distintas, tornando-se a fotografia mais 

reproduzida de todo mundo. 

 

Figura 4 – Dorothea Lange 

 

Fonte: Library of Congress
15

. Legenda: “Migrant Mother” (1936).  

 

                                                
15 Esta fotografia e as outras realizadas por Lange de Florence Owens Thompson encontram-se disponíveis 

em: <http://www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html>. Acesso em 20 abr. 2017 
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O trabalho fotográfico realizado pela equipe da FSA, que, segundo Sontag, foi o 

projeto fotográfico coletivo mais audacioso dos EUA, é um exemplo de demanda 

governamental com um propósito claro. O governo almejava utilizar tais fotografias para 

convencer a classe média “de que os pobres eram mesmo pobres, e de que eram dignos” 

(SONTAG, 2004, p.77). As imagens precisavam exaltar a pobreza e o sofrimento, as 

pessoas não deviam estar sorrindo, precisavam estar um pouco sujas, desde que fossem 

mostradas com dignidade. 

O empenho dos fotógrafos em documentar a situação miserável de trabalhadores 

rurais era direcionado, controlado e filtrado por Roy Emerson Stryker, o responsável pela 

documentação visual sair de acordo com a noção desejada pelo governo americano. De 

acordo com Lissovsky (2005), o diretor da FSA exercia o papel de um segundo olhar, o 

“árbitro supremo” do projeto, pois era ele quem selecionava, excluía, editava e organizava 

as fotografias. Tagg relata que Stryker foi responsável por perfurar os negativos que não 

se encaixavam à proposta, em um total de “100.000 das 270.000 fotos tiradas” em oito 

anos de atividade (TAGG, 1982, p.126). Por tamanhas intervenções ao produto final, o 

historiador inglês defende que não se pode ser inocente quanto aos valores intrínsecos no 

realismo dessas imagens. A imagem de mundo constituída pela FSA dizia mais respeito 

ao olhar de Stryker, e sua fidelidade à proposta governamental, do que ao trabalho autoral 

de qualquer um dos fotógrafos correspondentes. 

Tagg não está equivocado sobre a necessidade de uma visão crítica em relação às 

fotografias documentais e suas mensagens parciais e muitas vezes tendenciosas. Como 

frisa Sontag, “a consciência do sofrimento que se acumula em um elenco seleto de guerras 

travadas em terras distantes é algo construído” (2003, p.21). E quando se trata de 

fotografias de guerra, esta construção arquitetada se torna mais nítida, pois a censura se 

torna prática recorrente desde os primórdios da atividade até os dias atuais.  

Roger Fenton foi um dos pioneiros na tarefa. O fotógrafo inglês se pôs a 

documentar, em 1855, a Guerra da Crimeia (1853-56), um conflito travado em solo russo 

por Inglaterra e França em aliança com o Império Turco Otomano contra o Império 

Czarista da Rússia. Fenton, proeminente fotógrafo de estúdio na época, realizou imensa 

documentação no curto período em que esteve em campo, e sob duras condições técnicas. 

A tecnologia fotográfica da época, o colódio húmido, exigia que se carregasse um estúdio 

móvel, denominado de ‘furgão fotográfico’, não apenas para a grande quantidade de 

equipamentos e produtos químicos necessária, mas para ser o local onde se pudesse 

preparar as placas de vidro para o uso e revelá-las logo em seguida. Além do árduo 

trabalho a cada nova imagem, o fotógrafo era exposto a altas temperaturas de um material 
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inflamável. O procedimento também exigia longo tempo de exposição das placas, o que 

requeria que seus fotografados posassem imóveis durante um extenso período. Para 

completar, Fenton fraturou várias costelas e contraiu cólera, retornando à Inglaterra após 

4 meses na guerra. Mesmo assim, foi capaz de produzir 350 negativos de grande formato 

(figura 5), que foram publicados em jornais, originaram um livro e uma exposição em 

Londres.  

São fotografias que revelam o acampamento dos aliados, cidades como Balaklava 

com seu o porto e hospital, eventos como reunião do Conselho de Guerra ou 

confraternização entre os aliados, detalhes que vão de canhões às vestimentas de frio, e 

diversos retratos dos regimentos; de oficiais desde o mais alto escalão aos trabalhadores 

auxiliares montenegrinos e croatas, passando pelo Príncipe Napoleão José Bonaparte, 

primo do Imperador francês, e os zouaves, recrutas argelinos em seus uniformes típicos. 

 

Figura 5 – Roger Fenton 

 

Fonte: www.allworldwars.com
16

. Legenda: “Cornet Henry John Wilkin, 11th Hussars” 

(1865).  

 

                                                
16 Fotografias de Fenton sobre a Guerra da Criméia disponíveis no site: 

<http://www.allworldwars.com/Crimean-War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html>. Acesso em 19 

abr. 2017 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
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Contudo, algo não se vê nas fotografias do inglês, a guerra em si. Hoje é de 

conhecimento público que suas imagens, apesar de arduamente confeccionadas nos 

campos de batalha, apresentam uma realidade ilusória do que é um conflito armado. Por 

mais que as condições técnicas da época e da guerra dificultassem a confecção de 

fotografias, o fator primordial foi de que esta documentação fora encomendada com a 

condição de que Fenton “jamais fotografasse os horrores da guerra, para não assustar as 

famílias dos soldados” (FREUND, 1995, p.108). As fotografias tinham sido previamente 

censuradas, antes mesmo que pudessem existir.  

Porém, o alcance da imprensa não se restringia ao fotógrafo da corte inglesa. 

Antes das imagens de Fenton, notícias da guerra chegavam pelas palavras de William 

Howard Russell, jornalista irlandês do periódico britânico The Times, considerado o 

primeiro correspondente de guerra. Russell observava o conflito de perto ao avançar junto 

às tropas e escrevia sobre tudo o que via e ouvia. Suas palavras com informações 

detalhadas sobre o que realmente ocorria nos campos de batalha chocaram a opinião 

pública. Foi para acalmar os ânimos dos britânicos que Fenton foi convocado pela corte 

e sua viagem foi financiada pelo secretário de Estado. Sua missão era trazer, de alguma 

forma, imagens que compensassem os relatos antibélicos de Russel. Com uma visão 

muito suave e heroica do conflito, o objetivo do fotógrafo era, de antemão, popularizar a 

guerra, fortalecendo a crença de que ao menos os soldados britânicos haviam morrido 

com dignidade e por uma causa nobre. Já o objetivo do jornalista era relatar o que 

realmente acontecia no campo de batalha, incluindo as falhas no planejamento do alto 

comando e a falta de assistência médica a doentes e feridos. 

A fotografia mais famosa de Fenton. The Valley of the Shadow of Death, se propos 

a recriar poeticamente uma das batalhas mais sangrentas da guerra, a do Vale da Morte, 

que apenas pôde se tornar efetivamente conhecida e memorável através das palavras 

eloquentes de Russel para o Times:  

Às onze horas e dez minutos, nossa Brigada de Cavalaria Ligeira 

avançou. […] Eles passaram orgulhosamente, brilhando ao sol da 
manhã em todo o orgulho e esplendor da guerra. Um espetáculo mais 

temido nunca foi testemunhado do que por aqueles que viram seus 

compatriotas correndo para os braços da morte. A uma distância de 

1.200 jardas, toda a linha do inimigo arrotou, de trinta bocas de ferro, 
uma torrente de fumaça e chamas, através da qual assobiam as bolas 

mortais. Com coragem grande demais para credibilidade, eles estavam 

abrindo caminho através das colunas que os envolviam, quando ocorreu 
um ato de atrocidade sem paralelo na guerra moderna das nações 

civilizadas. Os artilheiros russos, quando a tempestade de cavalaria 

passou, retornaram para suas armas e despejaram balas mortais [...] 
sobre a massa de homens e cavalos em dificuldades. Às onze e trinta e 

cinco, nem um soldado britânico, exceto os mortos e moribundos, 
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restou em frente a essas malditas armas moscovitas (WILLETTE, 2015, 
tradução nossa)17. 

  

Em vinte e cinco minutos de guerra, menos de cem homens sobreviveram, dos 

seiscentos soldados das tropas britânicas que avançaram erroneamente rumo ao Vale da 

Morte. Estas duras palavras de Russel tornam mais nítida a suavidade idealizada das 

fotografias de Fenton. No entanto, as imagens ambicionadas pela corte inglesa cumpriram 

seu papel de idealizar um imaginário heróico sobre a guerra que se perpetuou, assim, na 

história. O conhecimento social é compartilhado e consolidado por entre os integrantes 

de uma cultura, mesmo quando fruto de silenciamentos e ressignificações. Mesmo 

estando o público inglês ciente das baixas e massacres expostos em palavras, as imagens 

simbólicas dos heróis de guerra fazem perdurar o desejável sentimento de patriotismo. E 

ao se tratar de fotografias, vale relembras as palavras de Sontag, quando declara que “as 

fotos traçam rotas de referência e servem como totens de causas: um sentimento tem mais 

chance de se cristalizar em torno de uma foto do que de um lema verbal” (SONTAG, 

2003, p.72). Estas imagens heróicas de guerra consolidam um imaginário coletivo sobre 

algo ilusório e fatal transmutado em ato nobre e desejável. 

Sobre as complexas modulações, exclusões e direcionamentos, é notório que “a 

mídia produz amplos efeitos na sociedade, relacionados a um determinado tipo de poder 

que se exerce no processo de administração da visibilidade pública midiático-imagética” 

(HALL, 2016, p.11). A forma como algo é representado e narrado embute sentido à sua 

interpretação futura e consolida um conhecimento de mundo que não apenas perpassa 

pela mídia como é uma construção desta. Como Jamenson e Sontag anteriormente 

constataram, mesmo quando se trata de documentos visuais como a fotografia, em sua 

dimensão cartorial como prova do real, não necessariamente constituem a realidade em 

si – como no caso das fotografias de Fenton – e, portanto, podem conformar um 

conhecimento mistificado de mundo em consonância com os interesses do poder vigente. 

Para Sekula (1984), toda e qualquer comunicação é resultado de um jogo de 

interesses e, portanto, em maior ou menor medida, tendenciosa. A fotografia é uma 

                                                
17 At ten minutes past eleven, our Light Cavalry Brigade advanced. […] They swept proudly past, glittering 
in the morning sun in all the pride and splendor of war. A more fearful spectacle was never witnessed than 

by those who beheld their countrymen rushing to the arms of death. At the distance of 1200 yards, the 

whole line of the enemy belched forth, from thirty iron mouths, a flood of smoke and flame, through which 

hissed the deadly balls. With courage too great almost for credence, they were breaking their way through 

the columns, which enveloped them, when there took place an act of atrocity without parallel in the modern 

warfare of civilized nations. The Russian gunners, when the storm of cavalry passed, returned to their guns, 

and poured murderous volleys […] on the mass of struggling men and horses. At thirty-five minutes past 

eleven not a British soldier, except the dead and dying, was left in front of these bloody Muscovite guns 

(WILLETTE, 2015). 
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criação do fotógrafo, é ele quem escolher o que e como enquadrar, de acordo com seu 

estilo, sua bagagem cultural e sua forma de envolvimento e conduta na cena capturada. 

Porém, não eram apenas interesses pessoais que estavam em jogo na documentação sobre 

a Guerra da Crimeia. Fenton respondia às demandas prévias da corte que o contratara. 

John Tagg, historiador de arte inglês, conhecido por questionar a motivação do fotógrafo, 

seus interesses e escolhas por trás da criação da imagem, argumenta que uma interação 

dialética ocorre entre a natureza em si, a mente do fotógrafo e a obra de arte, no caso, a 

fotografia. Nesta transformação, na concepção de Tagg (1982), a condição natural, social 

e histórica do fenômeno a ser captado tende a entrar em conflito e a ser acomodada pela 

condição natural, social e histórica, além de subjetiva, do ser que realiza a captura. 

Quando o espectador olha o produto final, não necessariamente consegue refazer esse 

processo subjetivo intrínseco.  

Contudo, os interesses do fotógrafo não devem ser equiparados aos interesses 

mercadológicos do capital nem aos de controle e vigilância do Estado. A fotografia 

sozinha não alcança nem transmite sua mensagem ao mundo, muito menos em épocas 

anteriores à chegada e popularização da internet. O processo constitutivo da mensagem 

fotográfica que alcança o espectador precisa ser problematizado igualmente. Desde a 

codificação linguística que a atribui significado, os usos e as tarefas que lhe são 

destinados, o meio aonde a imagem se apresenta, assim como o contexto cultural, social 

e histórico. São questões que interferem na comunicação final e que tampouco costumam 

ser percebidos de forma consciente e crítica pelo público.  

Apenas alguns anos após de Fenton, em 1860, Matthew Brady, junto com seus 

auxiliares Timothy O’Sullivan e Alexander Gardner, se propuseram a registrar a Guerra 

Civil Americana (1861-65). Como as fotografias não estavam encomendadas, os 

fotógrafos podem trabalhar com mais autonomia e dão “pela primeira vez uma ideia 

extremamente concreta do seu horror” (FREUND, 1995, p.108) (figura 6). Todavia, as 

fotografias duras demais não despertaram o interesse da imprensa da época. “A primeira 

justificativa para as fotos brutalmente claras, que obviamente violavam um tabu, residia 

no puro dever de registrar. “A câmera é o olho da história” teria dito Brady” (SONTAG, 

2003, p.46). Mas a sociedade não estava pronta para vê-las.  

O sentido atribuído às representações e narrativas midiáticas depende da relação 

cultural e social estabelecida entre as coisas existentes no mundo e do mapa conceitual a 

ser utilizado para perceber e interpretar esse mundo. O público não estava apto a olhar 

para as duras e realistas fotografias de Brady. 



47 

 
 

Figura 6 – Mathew Brady  

 

Fonte: National Archives
18

. Legenda: “Confederate dead behind a stone wall at 

Fredericksburg, VA” (1860).  

 

Como Hall ressalta, “toda ordem de objetos, sujeitos e acontecimentos é 

correlacionada a um conjunto de conceitos ou representações mentais que nós 

carregamos. Sem eles jamais conseguiríamos interpretar o mundo de maneira inteligível” 

(2016, p.34). Compreender os significados implícitos no interior de uma certa cultura 

requer que o espectador consiga traduzir, de alguma forma, os códigos naturalizados, o 

sistema de conceitos e as imagens de mundo que habitam o imaginário coletivo e o 

auxiliam a se colocar naquela sociedade, de acordo com o tempo histórico vigente. Pois, 

como argumenta Heller, “todo juízo funciona sempre, explícita ou implicitamente, como 

parte da totalidade de uma teoria, de uma concepção do mundo, de uma imagem do 

mundo” (2014, p.26). Na época de Brady, não havia aceitação para aquelas duras 

fotografias. Curiosamente, na modernidade, com o desenvolvimento da estética do 

choque e do espetáculo, a mídia passa a instruir seus fotojornalistas a documentar 

exatamente as mazelas e atrocidades de regiões pobres ou em conflito, mas desde que 

elas não representem as injúrias promovidas por seus próprios exércitos. 

                                                
18 Fotografias de Brady sobre a Guerra Civil americana estão disponíveis no site: 

<https://www.archives.gov/education/lessons/brady-photos>. Acesso em 19 abr. 2017 
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Nas guerras que se seguem, a censura torna-se tática comum a ambos os lados da 

batalha. Somente fotografias encorajantes ou cenas dos horrores cometidos pelos 

inimigos podem ser expostas. Os censores silenciam as imagens que podem prejudicar as 

estratégias de defesa do exército, como também as fotografias que revelem os estragos e 

atrocidades cometidos na região inimiga (FREUND, 1995, p.161). Por outro lado, as 

fotografias de guerra que são divulgadas costumam contar somente um lado da história. 

Apenas as atrocidades cometidas pelo inimigo podem ser vistas, para que, desta forma, 

ele continue sendo o inimigo e a guerra se legitime.  

Freund cita um artigo de 1972, de John Morris, editor da revista Life na época da 

Segunda Guerra Mundial, intitulado This we remember. Have photographs brought home 

the reality? O texto declara que esse mecanismo de silenciamento “é capital para 

compreender como é que a opinião pública foi fabricada, [...] um acto perfeitamente 

reflectido para impedir a publicação das fotografias capazes de despertar as consciências 

e tornar a guerra impopular” (FREUND, 1995, p.161). Incluindo os próprios fotógrafos 

que muitas vezes abraçam a causa que consideram como justa e só registram as barbáries 

dos inimigos, o artigo segue afirmando que, desta forma, não há  

uma única fotografia de Hitler inspeccionando as câmaras de gás de um 
campo de concentração. Os japoneses não viam imagens que 

mostrassem os homens que foram esmagados em Pearl Harbour; eles 

viam o espetáculo da sua vitória por meio de fotografias aéreas. Tal 
como nós demos ao nosso povo o fotogênico cogumelo da bomba de 

Hiroshima (FREUND, 1995, p.161). 

 

Assim como as fotos de guerra sem a guerra propriamente dita, ou a visão de 

apenas um dos lados da batalha, o arquivo fotográfico é utilizado com a intenção de 

representar a totalidade sobre o tema abordado, mesmo sendo ele apenas um fragmento 

que revela um ponto de vista dentre outros possíveis que, no entanto, são silenciados. 

Retomando o pensamento de Benjamin (2012), o autor alemão já ponderava sobre os 

vestígios ausentes acabarem obscurecendo a verdade dos fatos, consolidando, assim, a 

ilusão de uma história universal que narra a versão dos vencedores como sendo a única 

existente.  

Até os dias atuais, a manipulação da verdade segue influindo a favor de novas 

guerras legitimadas pela omissão dos reais interesses e de suas efetivas consequências. 

Os aliados da Segunda Guerra não acompanharam a sua própria destruição, e a imagem 

icônica da bomba atômica continua sendo o cogumelo fotogênico; não os milhares de 

mortos, o cenário de devastação e as inúmeras pessoas deformadas pela radiação nuclear.  
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Contudo, por vezes surgem fotografias que ultrapassam tentativas de censura ou 

controle e afetam o público, transmitindo suas mensagens e mudando o cenário corrente. 

Um exemplo de imagem que rompeu barreiras e estampou jornais pelo mundo, em 1972, 

foi a fotografia do vietnamita Nick Ut. A imagem da menina Kim Phuc correndo nua, de 

braços abertos, após ter sido atingida com napalm proveniente de bombardeio aéreo 

norte-americano, durante a Guerra do Vietnã (1955-75), não teve como ser negada (figura 

7). Ela denuncia, até hoje, os horrores infligidos pelos americanos a civis no outro lado 

do mundo.  

 

Figura 7 – Nick Ut 

 

Fonte: Associated Press
19

. Legenda: “Napalm girl” (1972).  

 

A Guerra do Vietnã foi uma guerra atípica. O governo americano não só permitiu, 

como facilitou ativamente a produção e divulgação de fotografias. Nos primeiros anos do 

conflito, não somente o público apoiava como os próprios fotógrafos eram persuadidos a 

se engajar na causa, se autocensurando a ver não mais que os horrores do inimigo – atitude 

comum em tempos de guerra que tão somente contribui para um amplo doutrinamento do 

público em geral. Este espírito muda quando a guerra se torna mundialmente impopular. 

                                                
19 Fotografias de Nick Ut podem ser vistas na reportagem sobre sua aposentadoria, disponível em: 

<http://cultura.estadao.com.br/galerias/artes,nick-ut-autor-de-fotos-historicas-da-guerra-do-vietna-vai-se-

aposentar,30704>. Acesso em 20 abr. 2018 
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Após fotógrafos e cinegrafistas tornarem públicas as barbaridades infligidas pelo 

exército americano à civis em uma proliferação de imagens críticas que percorreram o 

planeta, a Guerra do Vietnã foi designada “como uma feroz guerra colonialista” 

(SONTAG, 2004, p.29), e desta forma, pôde ser combatida publicamente. O espectador 

finalmente toma conhecimento das crueldades desmedidas de seu exército, assim como 

as reais motivações de seu governo – o interesse mercantil na borracha e em outras 

matérias-primas do Sudeste Asiático. Sem o apoio público, a guerra não podia mais se 

legitimar. 

Todavia, talvez por constatarem o poder incontrolável das imagens, depois do 

Vietnã as fotografias de guerra voltam a ser censuradas. A prática de manipular os fatos 

e influir a seu favor na opinião pública segue eficaz, visões unilaterais e tendenciosas são 

disponibilizadas ao público e novos conflitos são travados, atualmente, pelo petróleo, e 

justificados com a proposição da luta contra o terrorismo e pela liberdade. Até que novas 

imagens irrompam qualquer controle e censura para questionar a legitimidade dos 

horrores infligidos a outros seres humanos. 

Pela frequência de tais intervenções, Azoulay afirma que “a fotografia, na maioria 

das suas aparições públicas, perpetuou as relações de exploração já existentes na 

sociedade” (2008, p.109, tradução nossa)20. Interferências como as citadas são 

recorrentes, se não anterior ao processo de criação nas demandas e censuras, o são nas 

posteriores seleções das melhores fotografias – no caso, as mais adequadas aos interesses 

governamentais ou mercantis. Não há como negar que a fotografia muitas vezes se 

encontra à serviço do poder hegemônico. Contudo, Tagg generaliza ao defender que, 

enquanto também é usado como instrumento nos principais aparelhos 

educacionais, culturais e de comunicação, a fotografia é em si um 
aparelho de controle ideológico sob a autoridade central de 

‘harmonização’ da ideologia da classe que, abertamente ou através de 

alianças, mantém o poder do estado e exerce o aparelho de estado 

(TAGG, 1982, p.123, tradução nossa)21. 

 

A fotografia pode ser usada a serviço do Estado ou do capital; contudo, ela não 

deve ser resumida somente a tais utilizações. Em outra formulação, Tagg sintetiza que a 

existência de fotografias, em sua prática social e histórica, é uma função do Estado (1982, 

                                                
20 “Despite the economic and class mobilization that photography afforded to some of its operators and 

users, photography, in most of its public appearances, nonetheless perpetuated the exploitative relations 

already existing in society” (AZOULAY, 2008, p.109). 
21 “while it is also used as a tool in the major educational, cultural and communications apparatuses, 

photography is itself an apparatus of ideological control under the central 'harmonising' authority of the 

ideology of the class which, openly or through alliance, holds state power and wields the state apparatus” 

(TAGG, 1982, p.123). 
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p.122). Um bem cultural, cujo valor somente serve para a manutenção do consenso que 

sustenta o poder hegemônico da sociedade, através da naturalização de práticas, saberes 

e crenças populares. É desta forma que, segundo o historiador inglês, a fotografia deve 

ser encarada. Porém, da mesma forma como o fotógrafo não detém o controle absoluto 

dos usos e sentidos da imagem fotográfica, também o governo, a mídia ou o capital 

igualmente não a controlam. Por mais que a imagem fotográfica por vezes se torne refém 

de apropriações e ressignificações por corporações estatais ou privadas, devido ao grão 

utópico presente em muitos produtos culturais e a sua potência latente, a fotografia se 

mantém apta a qualquer momento comover a opinião pública e assim conduzi-la a 

direções contrárias dos interesses dominantes. 

Algumas imagens são capazes de romper barreiras e sensibilizar o mundo. Outras 

não conseguem realizar igual tarefa, quiçá por tais direcionamentos e apagamentos que 

impedem o fluxo das fotografias e acabam por consolidar apenas a visão mistificada de 

mundo como a única realidade existente. Por mais que em sua prática realista a fotografia 

ganhe status de documento, ela não é puro reflexo do real, assim como as influências e 

determinações sobre a imagem não se restringem à agência do fotógrafo. Intermediações 

são necessárias, inclusive para que as fotografias alcancem o grande público. Entretanto, 

elas atuam no documento visual a ponto de preenchê-lo de significados, por vezes, 

contraditórios. Não obstante, talvez tão problemático quanto a modulação e 

ressignificação das imagens, é o que é deixado de fora, excluído do saber público, e a 

consequência que esta ausência pode vir a acarretar na imagem de mundo da sociedade.  

Fotografias revelam o que está em curso pelos cantos do planeta para que pessoas 

tomem conhecimento dos horrores infligidos a outros seres humanos, se sensibilizem com 

isso, e ajudem na luta por transformar tais contextos. Mas o que chega às massas não é 

necessariamente o que o fotógrafo idealiza mostrar, tampouco representam a totalidade 

neutra e imparcial dos fatos. A fotografia enquanto tarefa representacional à serviço do 

Estado ou de uma mídia hegemônica, frente a paradigmas, direcionamentos e censuras, 

acarreta uma visão mistificada que lhe é contrária à sua proposição inicial. Todavia, como 

mencionado anteriormente, Benjamin já alertava para a talvez inevitável ambiguidade de 

documentos culturais, afirmando que  

nunca houve um documento da cultura que não fosse simultaneamente 

um documento da barbárie. E, assim como o próprio bem cultural não 
é isento de barbárie, tampouco o é o processo de transmissão em que 

foi passado adiante. Por isso, o materialista histórico se desvia desse 

processo, na medida do possível. Ele considera sua tarefa escovar a 
história a contrapelo (BENJAMIN, 2012, p.245). 
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Deve-se perceber a fotografia – e a história por ela corroborada – a contrapelo, 

observando processos de intencionalidade não apenas de quem a produziu, mas de quem 

a demandou, selecionou, usufruiu. É preciso olhar as estrelinhas, observar o que não está 

enquadrado na fotografia, imaginar seus rastros e suas ausências.  

Em teoria, a fotografia possui a magia de iluminar o mundo; mas no curso em que 

muitos registros se tornam reféns de ressignificações e silenciamentos, seu propósito 

primordial torna-se um fardo e falha em sua missão. Contudo, o mesmo caráter 

polissêmico que por vezes facilita sua apropriação é o mesmo que a mantém liberta, lhe 

permitindo oscilar entre o bem e o mal, entre ora ser o veneno, ora a cura (PINNEY, 

2012); em suma, entre ser um produto cultural que se presta a esclarecimentos ou um 

produto da barbárie que promove alienações. E mesmo assim, independente de seus usos 

primários, a fotografia conserva ativa sua potência política latente. 

Por mais que a fotografia seja utilizada pelo poder hegemônico, este tampouco a 

controla. As fotografias transcendem suas próprias aparições e podem ressurgir em novos 

contexto ou tempo histórico, e desvelar fatos antes obscurecidos. “Os limites de sua 

interpretação não são determinados antecipadamente e estão sempre abertos à 

negociação. Eles não estão restritos às intenções daqueles que afirmam ser seus autores 

ou daqueles que participam de sua produção” (AZOULAY, 2008, p.121, tradução 

nossa)22. Fotografias deixam rastros que clamam por ser desvendados e incitam a histórias 

para além do que propriamente despontam. “Enquanto os documentos históricos nos 

oferecem a ilusão do “passado perfeito”, as lacunas nos arquivos convidam a conjugar a 

história no “futuro do pretérito”. Estas brechas não falam do que foi, balbuciam o que 

poderia ter sido” (LISSOVSKY, 2014). São lacunas que unificam passado e futuro em 

leituras realizadas no agora do presente, onde uma outra percepção torna-se possível.  

Pelo fato das fotografias serem essencialmente incontroladas que o conhecimento 

promovido por arquivos visuais históricos não fala apenas o ‘isso foi’ de Barthes. Está 

mais para um ‘o que poderia ter sido’, ou o que ‘é’ no momento de sua leitura que se 

desenvolve no aqui e agora; e a partir desta constatação pode prover mais a conhecer do 

que antes. Esta é a dimensão poética da fotografia argumentada por Lissovsky (2005b)23, 

                                                
22 “The limits of their interpretation are not determined in advance and are always open to negotiation. They 

are not restricted to the intentions of those who would claim to be their authors or of those who participate 

in their production” (AZOULAY, 2008, p.121). 
23 Segundo Lissovsky (2014), a fotografia enquanto documento histórico possui cinco dimensões: a 

conservacional, que cuida da permanência do arquivo em detrimento do desgaste temporal; a republicana, 

que “cumpre a missão de tornar público o que é de interesse público”; a cartorial, que corresponde ao valor 

de ‘prova de real’ de uma fotografia; a devocional, onde “acontecimentos pretéritos são poupados do 

esquecimento e apropriados pelos distintos modos de cultuar o passado”; e a poética, desenvolvida no texto.  
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uma dimensão que não provém de uma característica do arquivo, mas “das lacunas entre 

eles”. Uma brecha que se origina 

a partir dos vazios e dos esquecimentos, do caráter irremediavelmente 

fragmentário dos arquivos. A história que esta dimensão nos abre não 

nos remete a um passado já realizado e completo, repleto de fatos 
consumados, mas evoca a memória de um pretérito inconcluso e ainda 

por se realizar (LISSOVSKY, 2014).  

 

A história, a qualquer momento, pode ser reinterpretada. A potência da fotografia 

não existe somente na aparição de novas imagens, mas igualmente em releituras de 

antigos arquivos. A dimensão poética da fotografia guarda em si sua potência latente. 

Como foi visto, as documentações de Hine e Smith auxiliaram as vítimas de 

injustiças a ganhar batalhas nos tribunais. A visibilidade das atrocidades cometidas pelos 

americanos rompeu barreiras na representação das crueldades de seus próprios exércitos 

e transformou a opinião pública, que se tornou contrária à Guerra do Vietnã. Fotografias 

denunciam abusos e formalizam críticas sociais sobre desigualdades e injustiças em 

diversas regiões do planeta. São intrínsecas à vida cotidiana e, portanto, precisam ser 

percebidas criticamente e utilizadas politicamente como ferramenta de comunicação e 

transformação social.  

Ainda que em alguma instância a fotografia acabe a serviço da barbárie, ou conte 

apenas a versão dos vencedores, sua potência se mantém aberta, tanto em novas leituras 

das já existentes quanto em novas imagens propagadas. Fotografias podem, a qualquer 

momento, despontar no cenário global causando impacto e comovendo a massa. No 

entanto, despertar a atenção do público não garante sucesso em suas missões. Mesmo 

belas e conhecidas imagens de fotógrafos que se tornam famosos por suas criações podem 

ter suas mensagens desviadas e despolitizadas ao serem reduzidas à sua excelência 

estética. Este é o tema a ser debatido a seguir, o caso de fotografias documentais que 

deixam de ser um meio para se tornarem um fim em si mesmas.  

 

 

1.4 – O Paradoxo da Arte na Fotografia 

 

Ao longo dos anos, a fotografia passou a trilhar caminhos de acordo com a moda 

da época e a peculiaridade estilística dos fotógrafos, passando de documentaristas puristas 

a artistas pluralistas, do comprometido foco no sofrimento dos miseráveis à abstração 
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autoral da equivalência das nuvens24; sem que em algum momento estas formas se 

excluíssem ou tampouco deixassem de ser Fotografia. Uma fotografia que é 

essencialmente ambígua, pois sua substância a permite ser, ao mesmo tempo, e em maior 

ou menor medida, documento e arte, natureza e cultura, técnica e magia. Contudo, sua 

prática eventualmente acaba refém de um limitador e paradoxal dualismo. De um lado, a 

fotografia como ciência – documental, realista, objetiva; de outro, a fotografia como obra 

de arte – expressão criativa, ficcional, subjetiva. 

Após a inicial predominância do documentarismo, a fotografia em sua expressão 

artística veio a se libertar das amarras com a realidade para desenvolver uma nova 

configuração onde ela não se vê mais necessariamente representando algo, mas 

apresentando uma nova realidade recriada. Uma arte propriamente dita, pura expressão 

visual do talento e imaginação do artista. Porém, o documental continuou a existir, mesmo 

que para alguns seja considerado uma prática menor, ou mesmo ingênua – segundo 

Krauss (2014, p.146) –, diante das várias outras perspectivas possíveis.  

Tempos depois, o próprio realismo passou por transformações. Segundo Rosler 

(2004), John Szarkowski, então diretor de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova 

York, o MoMA, em meio a exposição dos que ele chamou como os ‘novos 

documentaristas’, Winogrand, Arbus e Friedlander, anunciava a tendência de um novo 

documental, não mais vinculado a causas sociais e voltado para fins mais subjetivos. O 

consolidado movimento da fotografia artística englobava também a vertente documental 

para os fins do mercado da arte. 

A qualidade das várias formas de atividade humana, seus “fins” e 
valores únicos e distintos, foi efetivamente isolada ou suspensa pelo 

sistema de mercado, deixando todas essas atividades livres para serem 

implacavelmente reorganizadas em termos de eficiência, como meros 

meios ou instrumentalidade (JAMESON, 1994, p.2).  

 

Da mesma forma com que a fotografia documental sofre interferências nas 

mediações necessárias à transmissão de suas mensagens ao mundo, a fotografia artística 

acaba subsumida aos interesses comerciais do mercado da arte. Apesar dos reconhecidos 

avanços conquistados em termos de libertação de convenções e formalismos de uma arte 

que agora reconhecia o mérito e a criatividade de seu artista; o que acontece, por 

conseguinte, é um crescente movimento que de tanto fortalecer o talento do fotógrafo e a 

composição estética de sua obra, tende a abandonar de vez seu vínculo com o referente, 

mesmo quando o realismo de fotografias frontais é a estratégia escolhida pelo fotógrafo, 

                                                
24 Em referência aos céus de Stieglitz, intitulado Equivalências. Conforme Dubois, muitas reflexões foram 

feitas sobre esse ensaio inspirador (STIEGLITZ, 1923, 1966; KRAUSS, 1979; DUBOIS, 1993). 
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como no caso de Diane Arbus. Sobre o que é, ou quem é na foto, parece, cada vez mais, 

pouco importar.  

Para Rosler, a fotografia documental possui dois momentos distintos: um primeiro 

momento que é imediato e se restringe ao seu status como evidência de algo, ainda fiel 

ao seu referente originário; e um segundo momento que ela chama de “estético-histórico”, 

quando o argumento do espectador a resume à bela forma estética da imagem, agora já 

desligada de um compromisso com o que (ou quem) a originou. “Essa avaliação encoberta 

das imagens é perigosa na medida em que não aceita uma relação dialética entre o 

significado político e o formal nem sua interpenetração, mas apenas uma relação mais 

ambígua, mais reificada” (ROSLER, 2004, p.84-85, tradução nossa)25. Ao ignorar o 

primeiro momento, perde-se a ligação com o referente e apenas o aspecto estético da 

imagem parece importar. A fotografia documental deixa de ser vista como um meio, como 

uma ponte entre distintas realidades, e passa a ser um fim em si mesma, independente e 

autônoma. Uma arte pela arte, que dialoga e circula por um elitizado mundo de belos 

livros, museus e galerias de arte. 

Foi dentro desta ‘tendência’ que o editor da revista Camera35 deu mais ênfase a 

Eugene Smith que às centenas de vítimas do desastre em Minamata. No mundo real, 

capitalista, acima de qualquer idealismo já existente, a revista é um produto material de 

uma empresa comercial que ambiciona não somente gerar lucro, quanto ser a mais 

lucrativa possível. Segundo seu editor, o fotógrafo transmutado em celebridade se adequa 

melhor ao ansiado pelo público alvo do periódico do que a informação detalhada sobre a 

inescrupulosa atuação de uma empresa química em um lugar afastado.  

Curiosamente, Eugene Smith costumava criticar o status a ele concedido, 

afirmando que não são os museus o melhor lugar para a exibição de suas imagens. “Não 

tenho paciência para exposições de fotografias com molduras certinhas em paredes de 

museus, admiradas como se fossem obras de arte. O que quero é que minhas fotos sejam 

olhadas como pedaços de vida” (HARAZIM, 2014). Eugene Smith era um exemplo de 

fotógrafo comprometido com os seus fotografados. Adentrar a intimidade de pessoas na 

familiaridade de suas casas exige um laço de confiança mútuo, um propósito maior do 

que cabe àquele momento. A fotografia concretiza o compromisso fundado, a 

responsabilidade que cabe ao fotógrafo de mostrá-la ao mundo deveria se equivaler à 

                                                
25 “Esta valorización encubierta de las imágenes es peligrosa en la medida en que no acepta una relación 

dialéctica entre el significado político y el formal ni su interpenetración, sino sólo uma relación más 

ambigua, más reificada” (ROSLER, 2004, p.84-85). 
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responsabilidade de quem se torna testemunha ocular através desta prova material. Mas 

as paredes do museu parecem eximir o espectador de qualquer comprometimento. 

O trabalho autoral de Diane Arbus é brilhante e singular na história da fotografia, 

e igualmente ilustra a complexidade em questão. De família rica judaica e fotógrafa de 

moda por profissão, ela parece querer ir contra tudo o que a cerca em suas buscas pelo 

desconhecido, contra a segurança da família e de um trabalho garantido na empresa do 

marido, contra as convenções e a superficialidade da alta sociedade. O seu mundo parecia 

irreal, e a sensação de estar à parte era, para a fotógrafa americana, dolorosa. Segundo 

Sontag, “o interesse de Arbus por anomalias exprime um desejo de violar sua própria 

inocência, de solapar sua sensação de gozar um privilégio, dar vazão à sua frustração por 

estar a salvo” (SONTAG, 2004, p.56). O desconhecido a atrai, e a fotografia lhe concede 

permissão de adentrar suas casas e suas vidas, apontar a câmera e conhecê-los (figura 8).   

 

Figura 8 – Diane Arbus 

 

Fonte: Sotheby’s New York
26

. Legenda: “A jewish giant at home with his parents in the 

Bronx, N. Y.” (1970).  

                                                
26 Informações sobre a fotografia disponível em: <http://www.artnet.com/artists/diane-arbus/a-jewish-

giant-at-home-with-his-parents-in-the-YHOTfe7X8yUjeAsr-0FYGw2>. Acesso em 22 abr. 2018 
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A fotógrafa americana não diversifica seu tema, todos os assuntos por ela 

registrados são equivalentes no estranhamento, mostram desde o cotidiano de gente 

comum em situações esquisitas, a retratos de indivíduos bizarros com algum tipo de 

anomalia. Em grande parte, pessoas comumente encaradas de forma marginalizada por 

não se enquadrarem a uma estética de beleza e perfeição da sociedade. Seus francos 

retratos frontais são a prova de que ela está ávida “para repudiar os componentes típicos 

da sofisticação fotográfica, como a composição (Id., ibid., 58-59). Seu trabalho 

efetivamente representa uma verdadeira provocação para todos os lados. 

Em um primeiro momento, são retratos simples que expressam clara e diretamente 

a verdade social de seus escolhidos, que conscientes do convite a posar, olham 

diretamente nos olhos do espectador. Porém, ao Szarkowski classificar o trabalho de 

Arbus como um novo documental, não mais vinculado ao social, mas como forte 

expressão autoral das inquietações subjetivas e psicológicas da própria artista, sua força 

comunicativa e transformadora se enfraquece instantaneamente. Talvez a atitude de olhar 

apenas para a imagem seja um ato desesperado de fuga do espectador frente a tamanha 

provocação, do incômodo e desconcertante encontro com o outro e, ao mesmo tempo, 

com suas próprias crenças e concepções. A forma de escapar é olhar a fotografia em si, 

sua estética franca e impactante, e não enxergar, por meio dela, o referente. 

Sekula defende que ambas leituras coexistem, apesar de contraditórias. Mas o 

peso dado a cada uma delas é desigual. Ao olhar apenas como belas fotografias em uma 

parede no museu, o público não é conduzido a transportar o olhar da estética para o 

fenômeno em si, a questionar seu próprio olhar e a conduzi-lo de um estranhamento inicial 

a uma identidicação possível. “No coração deste cultivo fetichista e promoção da 

humanidade do artista”, explica Sekula, há “um certo desdém para a humanidade 

‘comum’ daqueles que foram fotografados. Eles se tornam o ‘outro’, criaturas exóticas, 

objetos de contemplação” (1984, p.59, tradução nossa)27. Por fim, com o suicídio de 

Arbus, mais pessoais e trágicas se tornam suas imagens. 

Há outras formas de escape do que é muito duro de se ver. Culpabilizar o fotógrafo 

é uma delas. Ou por não ter supostamente agido, ao invés de fotografado, como na icônica 

fotografia de Kevin Carter sobre a fome no Sudão, a ser problematizada mais à frente; ou 

pela estetização da pobreza, que desloca o apelo por uma análise da situação e a urgência 

                                                
27 At the heart of this fetishistic cultivation and promotion of the artist's humanity is a certain disdain for 

the" ordinary" humanity of those who have been photographed. They become the "other," exotic creatures, 

objects of contemplation (SEKULA, 1984, p.59). 
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em sanar o problema com críticas ao fotógrafo. Estas são atitudes estratégicas do poder 

hegemônico na intenção de desviar a atenção do público que, de outra forma, deveria 

exigir mudanças. Todavia, é importante ressaltar que a qualidade estética não está em 

dissonância com o propósito documental. O realismo é igualmente expressão pessoal e 

criação do fotógrafo, que se utiliza de uma equilibrada composição como estratégia para 

despertar o interesse do espectador e, assim, transmitir a mensagem. Porém, o que por 

vezes acontece, é que quando uma imagem de uma atrocidade é muito bem realizada e 

construída, críticas quanto a uma possível estetização da pobreza, ou da dor alheia, 

surgem para enfraquecer a denúncia e desviar o assunto. Como se as fotografias de 

miséria e sofrimento não pudessem ser belas composições e, mesmo assim, denúncias de 

desigualdades e opressões. Por outro lado, quando a imagem é chocante demais ou sem 

qualquer atrativo estético, torna-se quase inevitável desviar o olhar, relegando a imagem 

ao esquecimento e, portanto, tornando-a ineficaz na transmissão de seu recado. A 

qualidade estética não precisa se contrapor à relevância política, ambas podem coexistir 

em belas e eficientes composições fotográficas. 

Não precisa haver separação entre natureza e cultura, entre técnica e magia, assim 

como não deve haver oposição entre uma prática realista e outra artística, entre arte e 

política. A fotografia documental é uma arte representacional e, portanto, uma prática que 

se remete a um referente. Arbus parecia desejar que o público olhasse de frente para 

aquelas pessoas, assim como ela os olhava, com franqueza. Mas, da forma como a 

exposição de seu trabalho foi modulada por Szarkowski, os olhares são redirecionados 

para a obra de arte, e aqueles indivíduos estranhos quando encontrados na rua 

continuavam a ser vistos com certo horror, comum ao estranhamento28. 

Desde o começo, a proposta aqui é pensar a fotografia em sua relação social 

indissociável dentro da tríade fotógrafo-fotografado-espectador. O que está em jogo no 

âmbito da arte pode não ser simplesmente uma assimilação da fotografia pela mídia ou 

pelo Estado, como abordado anteriormente, mas corresponde a um processo de reificação 

muito similar. Jameson já ressaltava a “introdução da estrutura mercantil na própria forma 

e conteúdo da obra de arte em si mesma” (1994, p.4), transformando-a em simples 

mercadoria. Numa sociedade capitalista, relações sociais tornam-se produtos materiais e 

simbólicos para consumo individual da população. Ao negar em algum ponto a relação 

social intrísceca à fotografia documental, produz-se o que Marx já denunciava como 

                                                
28 Ao se problematizar alguns conceitos percebe-se as subjacentes implicações em rótulos tão naturalizados. 

O conceito de entranho, de acordo com o estudo desenvolvido por Freud (1980), relaciona-se 

irremediavelmente com o que causa horror e medo, e se contrapõe ao que é familiar e conhecido. 
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fetichismo da mercadoria. Por um lado, o realismo nega a existência do fotógrafo por trás 

do dispositivo e a câmera passa a ser “o gerador de um mundo duplicado de aparências 

fetichizadas, independente da prática humana”, onde fotografias são “objetos reificados 

desviados de suas origens sociais” (SEKULA, 1984, p.56, tradução nossa)29. Por outro 

lado, a arte fotográfica submetida a visão de mundo mercantil investe na valorização da 

autoria, ao mesmo tempo que isola sua produção das condições materiais e sociais de sua 

criação, ao objetificar o sujeito na foto e transformá-lo em imagem. 

Em uma concepção ampla, o termo fetichismo pode ser definido rapidamente 

como a subsunção da cultura às necessidades do capital (SCHNEIDER, 2015, p.119). Nas 

palavras de Marx,  

O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, 

simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais 

de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos 
do trabalho, [...] reflete também a relação social dos produtores com o 

trabalho total como uma relação social entre os objetos, existente à 

margem dos produtores (2013, p.206).  

 

Em outra formulação, “os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 

própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os 

homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana” 

(MARX, 2013, p.206). Assim aparecem, igualmente, nas paredes da galeria de arte ou 

nas manchetes dos jornais, fotografias, à margem do mundo que a originou.  

A crença tanto na objetividade da fotografia documental como puro reflexo da 

realidade, quanto na subjetividade da fotografia artística com sua independência do real, 

resultam na mesma mistificação. Em outras palavras, quando apenas o referente é 

percebido como o real em si, o fotógrafo, o meio fotográfico e tudo mais ao redor são 

desconsiderados; quando apenas a fotografia se basta, a fotografia em si, o referente, seu 

recorte de realidade, sua causa social, são descartados. Ambas as formas fazem o 

espectador olhar para imagens prontas sem considerar as imbricações inerentes ao 

complexo processo de produção do bem material e simbólico à sua frente – esteja ele nas 

páginas de jornais e revistas ou emoldurado na parede do museu.  

Para concluir, vale ressaltar que não é apenas o social que é obliterado da 

fotografia designada exclusivamente como obra de arte. A estetização do significado e a 

alienação do conteúdo negam, por conseguinte, a existência de uma dimensão política nas 

imagens (ROSLER, 2004, p.88). Deste os anos trinta, esta fotografia que ambiciona 

                                                
29 the generator of a duplicate world of fetishized appearances, independent of human practice. Photographs 

[…] reified objects torn from their social origins (SEKULA, 1984, p.56). 
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tornar o mundo belo, descomprometida com o social, é alvo das críticas de Benjamin. Por 

acreditar na arte como prática política transformadora, o crítico alemão repudia a 

produção da ‘arte pela arte’, uma proposta que rejeita qualquer aplicação objetiva ou 

função social e política do fazer artístico. Para Benjamin, a estetização da arte culmina na 

consequente estetização da vida política. Porém, em contrapartida, uma resposta possível 

pode ocorrer na contramão desta atitude, por meio da politização da arte. 

É preciso trabalhar por uma fotografia livre das amarras e ressignificações 

midiáticas e na contramão de uma arte que se considere independente do real. Um novo 

documentarismo, como “arte representacional crítica, uma arte que aponta abertamente 

para o mundo social e as possibilidades de transformação social concreta” (SEKULA, 

1984, p.56, tradução nossa)30. A fotografia documental, fiel ao referente como esta deve 

ser, precisa dialogar com uma audiência ampla e igualmente comprometida, nos moldes 

propostos por Azoulay. Para que essa fotografia política se efetive, a autora idealiza um 

espectador ético como um cidadão em um mundo onde todos se equiparam como 

produtores e consumidores da fotografia. Um espectador com pensamento crítico, que 

questione suas próprias idéias preconcebidas e valores adquiridos, e vá além do que a 

simples aceitação de determinismos aparentes. Desta forma, Azoulay acredita em um tipo 

de contrato civil da fotografia, capaz de se realizar não apenas idealmente, mas nas 

relações sociais concretas que interlaçam um fotógrafo engajado e autor de seus textos e 

imagens, um referente respeitado e ouvido, e um espectador crítico e comprometido com 

o que testemunha. 

Tais questões delineiam o percurso da pesquisa. Antes de adentrar na análise das 

fotografias do Everyday África propriamente, a discussão perpassa por questões 

específicas à África, na forma como o continente vem sendo percebido desde épocas 

coloniais e como essa visão pode ser disputada e, quem sabe, descontruída.  

 

  

                                                
30 “a critical representational art, an art that points openly to the social world and to possibilities of concrete 

social transformation” (SEKULA, 1984, p.56). 



61 

 

CAPÍTULO 2 – MODOS DE VER O OUTRO 

 

“Nós não sabíamos que éramos “pobres” 

até que eles nos disseram”.  

Nana Kofi Acquah 

 

A África se tornou mundialmente conhecida pelas situações de conflito e pobreza 

disseminadas desigualmente em seu extenso território. Há tempos que fotógrafos se 

empenham em expor injustiças e opressões testemunhadas em seus percursos no 

continente, um trabalho que necessita ser sistematicamente realizado como forma de 

denúncia e pressão política por mudanças. Em nenhum momento da pesquisa tais 

atuações são, em alguma medida, desconsideradas. Ao contrário, enquanto houver guerra 

ou fome em algum canto do planeta, é preciso que haja pessoas comprometidas no apoio 

e na luta pela vida – por mais ingênua ou idealista que pareça ser tal formulação. 

Entretanto, duas questões devem aqui ser consideradas. A primeira é que, 

cotidianamente, muitas imagens têm perdido a força em seus gritos de alerta. Por mais 

que documentos visuais estampem capas de jornais ou reportagens em revistas, eles 

acabam enfraquecidos em suas acusações e apelos ao sofrer interferências ou mesmo 

silenciamentos na disputa com o poder hegemônico. O outro ponto crucial é que um vasto 

continente, com aproximadamente 800 milhões de habitantes distribuídos por 54 países, 

detentor de preciosa diversidade natural, cultural, social; não pode ser repetida e 

exclusivamente representado pelo que tem de pior. 

Portanto, neste capítulo será examinada a construção de um olhar sobre o ‘outro’, 

atendo-se especialmente a dois distintos marcos históricos, durante o colonialismo e na 

modernidade, para, em seguida, observar criticamente o cotidiano como alternativa que 

desponta diante de novas possibilidades no âmbito da comunicação contemporânea. 

 

 

2.1 – A Imagem da África 

 

A expressão popular de que o público tem ‘o direito de ver’ pode ser ardilosamente 

utilizada para encobrir interesses imperialistas e justificar práticas desumanas. Como a 

exemplo de quando indivíduos de uma outra cultura e sociedade foram levados para a 

Europa com o intuito de serem mostrados em zoológicos humanos, como os ‘selvagens’ 

das regiões ‘exóticas’. Conforme descreve o historiador francês Pascal Blanchard (2000), 
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exposições etnológicas percorreram as capitais da Europa até o início do séc. XX, 

exibindo espécimes de raças nunca antes vistas por pessoas da metrópole. Até a década 

de trinta, somente a França exibiu milhares de indivíduos primitivos trazidos de suas 

colônias africanas em jardins, feiras e exposições por inúmeras cidades. Núbios, Somalis, 

Zulus, Achantis, Congoleses, Hotentotes, ilustram apenas algumas das tribos que tiveram 

indivíduos retirados de sua paz e suas terras, então colônias francesas31, para se tornarem 

objetos de encenações e espetáculos (figura 9). Uma vez na metrópole, não parecia 

importar as singularidades de cada etnia, o que outra cultura com difetentes formas de 

práticas e relações sociais poderia ter a ensinar, e sim o papel fetichizado e unificante que 

esses indivíduos deveriam representar como ‘selvagens’. 

Alvo de cientistas a leigos, todos pareciam querer observar de perto não outros 

seres humanos como eles próprios – isso não seria ético, posto que aqueles estavam em 

gaiolas ou ambientes cercados –, mas algo mais próximo de animais, como se os exóticos 

fossem inferiores na cronologia da evolução humana. Pois “é no contexto de descobertas 

distantes e conquistas coloniais que as teorias evolutivas do século XIX puderam declarar 

de boa fé que o homem era um produto da evolução animal e que o vínculo entre os dois 

era o ‘selvagem’” (BLANCHARD, 2000, p.48, tradução nossa)32. Perceber esta 

conjuntura é fundamental para que se compreenda a produção de um ‘outro’ como o 

diferente, e do subsequente preconceito racial, cristalizado no imaginário social europeu 

diante do simples ato de ver pessoas provenientes de uma distinta sociedade. “O impacto 

social desses shows na construção da imagem do Outro é imenso. Especialmente porque 

combinam com uma propaganda colonial onipresente [...] que permeia profundamente a 

imaginação dos franceses” (BANCEL, BLANCHARD e LEMAIRE, 2000, tradução 

nossa)33, mas não somente deles.  

 

                                                
31 A Partilha da África se intensificou na segunda metade do séc.XIX envolvendo principalmente França e 

Grã-Bretanha, mas também Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália e Espanha, que brigavam por uma fatia do 

continente. As colônias francesas somavam Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, Senegal, Camarões, 

Mali, Guiné, Costa do Marfim, Níger, Burkina Faso, Benin, Gabão, República do Congo, República Centro 
Africana, Chade, Djibouti, Madagascar e Comores. As disputas entre as superpotências estão entre os 

motivos que culminaram na Primeira Guerra Mundial.  
32 C’est dans le contexte des découvertes lointaines et des conquêtes coloniales que les théories 

évolutionnistes du XIXe siècle ont pu affirmer en toute bonne foi que l’homme était un produit de 

l’évolution animale et que le maillon qui reliait l’un à l’autre était le “sauvage” (BLANCHARD, 2000, 

p.48). 
33 L’impact social de ces spectacles dans la construction de l’image de l’Autre est immense. D’autant qu’ils 

se combinent alors avec une propagande coloniale omniprésente [...] qui imprègne profondément 

l’imaginaire des Français (BANCEL, BLANCHARD e LEMAIRE, 2000).  
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Figura 9 – Zoo Humain  

 

Fonte: Groupe de Recherche Achac
34

. Legenda: “On ne naît pas raciste, on le deviant” 

(1905).  

 

Além de disseminar por toda a Europa a percepção valorativa e discriminatória 

sobre o outro, de acordo com a constatação de Franz Fanon35, o discurso colonial se torna 

influente inclusive no imaginário do próprio africano, quando se propõe a “convencer os 

indígenas de que o colonialismo devia arrancá-los das trevas” (FANON, 1968, p.175). 

Pois, ora o poder dominante atua por meio de práticas coersitivas, ora ele age por 

intermédio de táticas que naturalizam e legitimam suas falas e ações em busca de 

consenso popular. Logo, onde não havia exposição, chegavam imagens, não somente de 

primitivos domesticados, como de bárbaros em atos de fúria e bestialidade. Em todas as 

principais mídias  

o vocabulário de estigmatização da selvageria [...] é reforçado por uma 

produção iconográfica de violência sem precedentes, criando uma 

                                                
34 Disponível em: <http://www.zooshumains.be/zoos-humains>. Acesso em 26 mar. 2018 
35 Psiquiatra e filósofo de ascendência africana e nacionalidade francesa, nascido na Martinica, Franz Fanon 

foi consagrado influente pensador do século XX nos temas da descolonização e com especial dedicação ao 

que chamou de psicopatologia da colonização.  
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percepção de uma sub-humanidade estagnada, a humanidade dos 
confins coloniais, na fronteira da humanidade e da animalidade 

(BANCEL, BLANCHARD e LEMAIRE, 2000, tradução nossa)36.  

 

Tanto o discurso cientificista quanto as reportagens jornalísticas da época 

consolidam a imagem de um ser sub-humano inferior e de um europeu civilizado superior 

que servem por legitimar o poderio expansionista do imperialismo colonial, edificando, 

de uma vez, a hegemonia do Ocidente. Said elucida que “existe, afinal, uma profunda 

diferença entre o desejo de compreender por razões de coexistência e de alargamento de 

horizontes, e o desejo de conhecimento por razões de controle e dominação externa” 

(2007a, p.15). A Europa se utiliza de uma distinção valorativa com os povos por ela 

colonizados para reafirmar seus valores iluministas. A própria noção de Oriente, assim 

como a de Ocidente, são construções humanas cristalizadas no intuito de afirmar uma 

identificação, por oposição, de um ‘eu’ branco, europeu (ou norte-americano, 

posteriormente), civilizado, evoluído, superior; com ‘o outro’ negro, africano, primitivo, 

atrasado, inferior.  

Por detrás da justificativa da evolução científica e das descobertas antropológicas, 

há um interesse imperialista legitimado por tal distinção. “É em nome desta diferença, de 

um Outro perto de animalidade, enquanto seríamos ‘humanidade’, que poderíamos 

roubar, exterminar ou escravizar” (BLANCHARD, 2000, p.47, tradução nossa)37. A 

dominação de outros seres humanos apenas se realiza e teoricamente se justifica frente a 

aceitação de que o ‘selvagem’ não é um como nós. “A violência colonial não tem somente 

o objetivo de garantir o respeito dêsses homens subjugados; procura desumanizá-los. 

Nada deve ser poupado para liquidar as suas tradições, para substituir a língua dêles pela 

nossa, para destruir a sua cultura” (SARTRE, 1968, p.9). Sartre, em seu prefácio para o 

livro de Franz Fanon, Os Condenados da Terra, desnuda o falso humanismo do Europeu 

em suas missões imperialistas e a revela como sendo, na verdade, “uma ideologia 

mentirosa, a requintada justificação da pilhagem” (1968, p.17). E o filósofo francês 

conclui seu discurso afirmando o quanto eles, europeus, são cúmplices da exploração 

colonial.  

Apenas mediante um conhecimento distorcido da realidade, amplamente 

difundido e consolidado, que atos de crueldade infligidos a outros seres humanos tentam 

                                                
36 “Le vocabulaire de stigmatisation de la sauvagerie [...] est renforcé par une production iconographique 

d’une violence inouïe, accréditant l’idée d’une sous-humanité stagnante, humanité des confins coloniaux, 

à la frontière de l’humanité et de l’animalité” (BANCEL, BLANCHARD e LEMAIRE, 2000). 
37 “C’est au nom de cette différence, d’un Autre proche de l’animalité, alors que nous serions ‘humanité’, 

que l’on a pu spolier, exterminer ou réduire en esclavage” (BLANCHARD, 2000, p.47). 
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ser justificados. Desta forma, o racismo se solidifica como pano de fundo no processo de 

rebaixamento e objetificação do outro, uma falha cognitiva que culmina em uma falha 

moral edificada no cerne da sociedade européia. Desde épocas coloniais, o outro vira 

espetáculo, não um ser humano em igualdade como qualquer outro, mas um selvagem a 

ser visto ou temido.  

Inclusive a tese de uma África em unicidade, definida como a terra dos negros, é 

algo construído por não-africanos e rejeitada por muitos habitantes do próprio continente. 

Kwame Anthony Appiah, filósofo ganês, descreve que quando Crummell lançou o livro 

The Future of África, em 1862, se utilizou de uma imagem de mundo aprendida nos 

Estados Unidos e Inglaterra capaz de falar “em nome de um continente” (APPIAH, 1997, 

p.22). Segundo Appiah, esta atitude estarreceu os nativos da Libéria. Mesmo parecendo 

irreal para os habitantes de terras africanas, o termo se popularizou mundialmente a ponto 

de por vezes ser confundido como ‘um único país’. Em contrapartida, o filósofo afirma 

que os povos da África têm muito menos em comum, culturalmente, do que se costuma 

supor (Ibid., p.38), e critica veementemente as consequências em se unificar os povos por 

um sentido de raça comum, que pressupõe uma unidade política natural, mas que é, 

entretanto, inexistente. Em 1969, a UNESCO, “depois de ter organizado uma conferência 

de especialistas internacionais, declarou: “A raça é menos um fenômeno biológico do que 

um mito social”” (KI-ZERBO, 2010)38. Portanto, uma África concebida em termos raciais 

aceita a visão eurocentrada e o racismo implícito em sua concepção. O filósofo beninense 

Paulin Hountondji intitulou como “unanimismo” a compreensão “de que a África é 

culturalmente homogênea – à crença em que há uma espécie de corpo central da filosofia 

popular compartilhado pelos africanos negros em geral” (APPIAH, 1997, p.48), e se 

dedicou a denunciar tal percepção equivocada. Desta forma, a extraordinária diversidade 

de etnias e culturas presentes em tão vasto território é obscurecida por interpretações 

imperialistas e generalizações empobrecedoras. 

Por mais que pensar em uma África em seus atributos compartilhados possa ser 

proveitoso para os africanos em geral, consolidar sua base em uma unidade racial ou 

cultural pode não ser o caminho mais adequado. “Saber se as verdades que retiramos do 

Ocidente serão ou não dignas de crédito depende, em grande medida, de como 

consigamos administrar as relações entre nossa herança conceitual e as idéias que correm 

a nosso encontro, vindas de outros mundos” (Id., ibid., p.21, grifos do autor). Uma 

                                                
38 Frente a enorme complexidade e, portanto, inconsistência de critérios para qualificar as raças, em 1952, 

Livingstone já publicava seu artigo Da não existência das raças humanas. “Especialistas concluem, a partir 

daí, que “toda teoria das raças é insuficiente e mítica”. “Os últimos progressos da genética humana são tais 

hoje em dia que nenhum biólogo admite a existência de raças na espécie humana”” (KI-ZERBO, 2010). 
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questão central sobre todo e qualquer conhecimento adquirido consiste na necessidade de 

se problematizar os conceitos inerentes às formulações obtidas, para que, em um segundo 

momento, seja possível aceitá-las ou rejeitá-las.  

A presumida superioridade europeia, além da equivocada inferioridade de não-

europeus, são algumas das noções que devem ser desconsideradas por completo. Appiah 

esclarece que “a lição que os africanos aprenderam com os nazistas – a rigor, com a 

Segunda Guerra Mundial como um todo – não foi o perigo do racismo, mas a falsidade 

da oposição entre uma “modernidade” europeia humana e o “barbarismo” do mundo não-

branco” (1997, p.24). Os africanos, assim como os latino-americanos, conheciam a força 

do impiedoso imperialismo europeu que facilmente arrasava seres humanos de outras 

terras. Porém, a visão de que essa força devastadora podia se voltar para os próprios 

vizinhos deflagrou que aquelas pessoas consideradas tão civilizadas talvez não fossem 

tão civilizadas assim. Um outro filósofo, o búlgaro Tzvetan Todorov, desenvolveu uma 

investigação em profundidade sobre o significado da palavra “bárbaro” desde sua origem 

na Grécia Antiga e a conclui assim:  

os bárbaros são aqueles que, em vez de reconhecerem os outros como 

seres humanos semelhantes a eles, acabam por considerá-los como 

assimiláveis aos animais, ao consumi-los ou ao julgá-los incapazes de 
refletir e, portanto, de negociar (eles preferem a briga), indignos de 

viver em liberdade (permanecem súditos de um tirano); eles limitam-se 

a conviver com os parentes de sangue e ignoram a vida social regida 

por leis comuns (TODOROV, 2010, p.26). 

 

Resumindo, bárbaros são os que ignoram a humanidade de outros seres humanos. 

Isto posto, vem a pergunta, quem são os bárbaros, afinal? Se para os povos colonizados 

essa hipócrita máscara de civilidade tinha caído, para os próprios europeus os tempos de 

guerra tiveram um gosto amargo de seu próprio veneno. O racismo dissimulado pela 

bandeira de um nacionalismo extremo e validado pela construção ideológica de uma raça 

branca pura, era capaz de exterminar, sem piedade, povos inteiros. Após a Segunda 

Guerra, o poder hegemônico mundial é transposto da Europa devastada para os Estados 

Unidos em franca ascensão. E, no entanto, apesar do tempo passado e da mudança 

geográfica, pouco se modifica na atitude autocentrada de moldar o mundo à sua maneira. 

Como Said descreve, 

todos os impérios que já existiram, em seus discursos oficiais, 

afirmaram não ser como os outros, explicaram que suas circunstâncias 
são especiais, que existem com a missão de educar, civilizar, e instaurar 

a ordem e a democracia, e que só em último caso recorrem à força [...] 

como se não devêssemos confiar na evidência que nossos próprios 
olhos nos oferecem quando contemplamos a destruição, a miséria e a 

morte trazidas pela mais recente mission civilisatrice” (2007a, p.17). 
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Os atos mais bárbaros são legitimados em metáforas de civilidade, democracia e 

liberdade, ou em mentiras sobre a desumanidade de nações, que disfarçam o real interesse 

imperialista por detrás. Embora atualmente pareça ser mais fácil detectar a atrocidade de 

uma visão, esta sim, animalesca, originária ora de épocas coloniais, ora de tempos 

sombrios de guerra; escapar ao etnocentrismo39 não é tarefa simples. “A maioria das 

pessoas de hoje sabe como é difícil avaliar a vida e as pretensões de outras culturas e 

tradições sem cair presa dos preconceitos decorrentes das perspectivas das nossas” 

(APPIAH, 1997, p.22). Um olhar em igualdade entre seres humanos, incluindo as 

peculiaridades típicas de cada cultura e sociedade, tradições ou religião, é algo que precisa 

ser fortemente construído no contato entre os povos. Desta forma se evitaria que lacunas 

cognitivas se transformem em fracassos morais aterradores.  

Pois o argumento de Fanon recai exatamente no fato de “que a maioria da 

estereotipagem racial e a violência surgiram a partir da recusa do “Outro” branco em 

reconhecer “do ponto de vista do outro” a pessoa negra (apud HALL, 2016, p.160). Ao 

invés disso, decisões precipitadas e julgamentos de valor foram tomados sob o olhar 

eurocêntrico, partindo da premissa de que a civilização europeia consistia no mais alto 

grau de evolução humana e devia ser almejado e copiado por todos. Entretanto, como 

afirma o filósofo francês sobre a argumentação dos africanos, “seus escritores, seus 

poetas, com incrível paciência trataram de nos explicar que nossos valôres [europeus] não 

se ajustavam bem à verdade de sua vida” (SARTRE, 1968, p.4). O modo de vida, os ideais 

e valores europeus, ou norte-americanos, são tão distintos do modo de vida, ideais e 

valores africanos, que invalidam tais comparações valorativas. 

No intuito de olhar mais de perto, é preciso considerar a visão de dentro, dos 

habitantes da África, sobre as questões aqui debatidas. Segundo Appiah, a penetração do 

colonizador em muitas das colônias europeias africanas foi essencialmente superficial. 

“Uma vez que provinham de culturas em que os negros eram majoritários e em que a vida 

continuava a ser basicamente controlada por concepções morais e cognitivas locais, eles 

não tinham motivo para crer que fossem inferiores aos brancos” (APPIAH, 1997, p.24). 

Uma outra declaração de um conterrâneo pode servir para corroborar a afirmação do 

filósofo. O fotógrafo ganês Nana Kofi Acquah, que compõe o projeto a ser investigado 

mais à frente, é conhecido não somente por suas belas composições, mas igualmente por 

                                                
39 A visão etnocêntrica trabalhada aqui é a que desconsidera a lógica de funcionamento da outra cultura, se 

mantendo imerso a perspectivas culturais e estruturas mentais da sociedade onde vive. O relativismo 

cultural é uma perspectiva da antropologia que se atém a essa questão.  



68 

 

suas instigantes palavras. Em uma de suas imagens, Acquah declara: “Nós não sabíamos 

que éramos “pobres” até que eles nos disseram”. Fotografia e legenda completa abaixo 

(figura 10). 

 

Figura 10 – Nana Kofi Acquah  

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica40. Legenda: “We didn't know we were “poor” until 

they told us so. But if we're that poor, why do they continue to aggressively loot us and 

everything we have? There is only one way in which the African is poor: Working Together. 

The Hutu's enemy is not the Tutsi. The Ewe's enemy is not the Ashanti. Somebody 

deliberately drew lines in between us, to weaken us. There was no Togolese or Ghanaian or 

Nigerian or Jamaican until they told us so; and we have proudly embraced their divisive 

intents. If we cannot seem to sail, it is not because our canoe is broken or that we cannot 

paddle. We cannot sail because we have not yet learned to paddle in unison: with one voice, 

in one direction, together. We are busy hitting each other with our paddles, just as they want 

us to, instead of getting our act together to conquer the tides of colonialism, racism, 

gentrification, discrimination and end the systematic impoverishment of our whole race” 

(2016).  

 

Efetivamente é uma falácia comum a muitos estrangeiros pensar que existe um 

peso nas pessoas que pertencem a “uma subcultura estigmatizada”, obrigadas a “viver 

num mundo em que tudo, desde o seu corpo até sua língua, é definido pela “corrente 

dominante” como inferior” (APPIAH, 1997, p.25). Falácia equiparável à visão construída 

e solidificada pelas notícias espetaculares da mídia de uma imagem de África resumida à 

guerra e à fome.  

                                                
40 “We didn't know we were "poor" until they told us so. But if we're that poor, why do they continue to 

aggressively loot us and everything we have? There is only one way in which the African is poor: Working 

Together. The Hutu's enemy is not the Tutsi. The Ewe's enemy is not the Ashanti. Somebody deliberately 

drew lines in between us, to weaken us”. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BB6rGnmjovx/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 09 set. 2016 
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No entanto, vale ressaltar que o processo de colonização do continente africano 

sucedeu de forma heterogênea, variando conforme a região. Enquanto que em algumas 

colônias puramente de exploração, a influência dos brancos colonizadores pode ter sido 

mais superficial, como afirma Appiah; em outras que serviram tanto à exploração quanto 

ao povoamento, a inserção dos brancos com sua presumida superioridade ocasionou 

sistemáticos confrontos e intensa violência, a exemplo da África do Sul com a instituição 

do regime do apartheid41. E mesmos os indivíduos que não sentem qualquer 

discriminação em seu cotidiano, quando entram em contato direto com europeus ou norte-

americanos, percebem o quão equivocada é a noção do exterior sobre suas nações e 

cultura. 

Se libertar das amarras de um fácil etnocentrismo requer análise crítica mais sobre 

a própria cultura e sociedade em que se vive, do que sobre a cultura e sociedade do outro. 

Todorov enfatiza as armadilhas em julgamentos absolutos e generalizados. 

Quem acredita em julgamentos absolutos, portanto, transculturais, corre 

o risco de considerar seus valores habituais como universais, de praticar 
um etnocentrismo ingênuo e um dogmatismo cego, convencido de deter 

para sempre o que é verdadeiro e justo. Tal pessoa corre o risco de 

tornar-se bastante perigosa no dia em que vier a decidir que o mundo 
inteiro deve beneficiar-se das vantagens próprias de sua sociedade e 

que, a fim de esclarecer melhor os habitantes dos outros países, ele tem 

o direito de invadir seus territórios. Esse foi o raciocínio adotado, no 
passado, pelos ideólogos da colonização, mas também, frequentemente, 

pelos apóstolos da ingerência democrática ou humanitária, hoje em dia 

(TODOROV, 2010, p.23). 

 

E, entretanto, essa perigosa visão equivocada não cessa por aí. Seu extremo oposto 

é igualmente prejudicial, caso os julgamentos se tornem simplesmente relativos a 

determinada cultura, localidade ou tempo histórico. Excesso de abstração ou de 

relativismo não ajudam a formar uma imagem de mundo mais próxima da realidade, 

atenta às complexidades em jogo. Simplificar os fatos não é o caminho adequado quando 

se pretende desenvolver uma compreensão sobre certa realidade. Pelo contrário, é preciso 

olhares esclarecidos quanto às próprias concepções de mundo e quanto à fácil tendência 

a se desconsiderar a lógica de funcionamento de outra cultura e sociedade; críticos à 

construção social e aos poderes imbricados nos conhecimentos disponibilizados; e 

                                                
41 Apesar da segregação racial na África do Sul ter início ainda no período colonial, o apartheid foi 

introduzido como política oficial nas eleições de 1948 e se estendeu por 46 anos em sucessivos governos 

do Partido Nacional. A nova legislação distinguia os indivíduos por grupos raciais – brancos, negros, 

coulored (mestiços) e indianos – e cerceava os direitos da maioria não-branca, privando-os de sua cidadania. 

Somente com as eleições multirraciais e democráticas de 1994, vencidas pelo Congresso Nacional Africano 

sob a liderança de Nelson Mandela, o apartheid foi extinto. 
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comprometidos com o outro quando este é visto como semelhante, mesmo que em meio 

a sua gama de especificidades.  

Para concluir, o cientista político britânico Timothy Mitchell, em seu livro 

“Orientalism and The Exhibitionary Order”, esclarece que “já não é incomum sugerir que 

a construção da ordem colonial esteja relacionada com a elaboração de formas modernas 

de representação e conhecimento” (1998, p.495, tradução nossa)42. Mitchell remete a Said 

para corroborar seu discurso sobre o complexo e denso arranjo de significantes que a 

imagem influencia e que influenciam a imagem na produção cultural, social, ideológica 

e política do conhecimento sobre a realidade do outro. A construção da visão de mundo 

do não-Ocidente não é, para o crítico palestino, “meramente uma distorção ideológica 

conveniente para uma ordem política global emergente, mas um arranjo densamente 

imbricado de imagens e conhecimentos que organiza e produz o Oriente como uma 

realidade política” (apud MITCHELL, 1998, p.495, tradução nossa)43. O que Said 

defende é que por trás de concepções naturalizadas, histórias tendenciosas e relações 

sociais cristalizadas, há uma teia emaranhada de poder proveniente de uma hegemonia 

complexa. Pensar a relação estipulada entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, entre Ocidente e Oriente, entre brancos e negros, enfim, entre tantas 

distinções valorativas constituídas ao longo de séculos de disputas e dominação, precisa 

levar em conta as configurações de poder.  

Ainda hoje, em muitos lugares do planeta, quando há o encontro entre europeus e 

norte-americanos com africanos e latino-americanos, ou simplesmente entre negros e 

brancos, persiste um sentimento de desigualdade que é, no mínimo, infundado. Portanto, 

é preciso “desaprender” o modo colonialista de ver o outro, e de ver o mundo do outro, 

não mais se valendo de abstratas oposições, mas através de possíveis identificações. 

Antes de adentrar na proposta do cotidiano como lugar de possíveis aproximações 

e semelhanças, resta observar com mais acuidade a construção do outro agora sob a 

perspectiva midiática da modernidade. 

 

 

                                                
42 “it is no longer unusual to suggest that the construction of the colonial order is related to the elaboration 

of modern forms of representation and knowledge” (MITCHELL, 1998, p.495). 
43 The Western artistic and scholarly portrayal of the non-West, in Edward Said's analysis, is not merely an 

ideological distortion convenient to an emergent global political order but a densely imbricated arrangement 

of imagery and expertise that organizes and produces the Orient as a political reality (MITCHELL, 1998, 

p.495). 
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2.2 – A Crença na Inevitabilidade da Tragédia 

 

A modernidade impôs suas próprias marcas na fotografia. A transformação do 

ritmo de vida urbano afetou não somente a percepção humana como a própria tipologia 

de fotografias cobiçadas pela sociedade. Singer discorre sobre a imprensa sensacionalista 

como fruto dos hiperestímulos da vida moderna, alegando que  

as imagens na imprensa ilustrada eram, paradoxalmente, uma forma de 

crítica social e, ao mesmo tempo, uma forma de sensacionalismo 

comercializado, uma parte do fenômeno do hiperestímulo moderno que 
as imagens criticavam. Nesses dois aspectos, a imprensa ilustrada 

empregava linguagem bombástica. Isto não surpreende, uma vez que a 

imprensa tinha um óbvio interesse comercial em retratar o mundo com 
um tom drástico. Afinal, clamor público e emoções fortes, e não o 

realismo cotidiano rotineiro, vendiam jornais (SINGER, 2001, p.132-

133). 

 

Na Era Moderna, a seleção de imagens pelos veículos de comunicação passa a 

ambicionar por fotografias acontecimentais delimitadas pela estética do espetacular ou 

chocante, em detrimento de outras visibilidades e enfoques que supostamente não atraem 

a atenção das massas. “O peso das palavras, o choque das fotos” é, segundo Sontag (2003, 

p.23), o antigo lema da revista Paris Match, fundada em 1949, e esboça o momento. A 

sociedade moderna passa a almejar por cenas impactantes correspondentes a este 

paradigma midiático que acabam por determinar o trabalho do fotojornalista, em especial. 

O tempo histórico, ou como Benjamin prefere dizer, a moda da época, demarca a escolha 

de imagens que ganham visibilidade e moldam o saber público, frente a outras que, por 

conseguinte, faltam ao imaginário social.  

 Ainda segundo o teórico alemão, de acordo com as tarefas destinadas à imagem 

técnica nos anos trinta, “uma das funções econômicas da fotografia é alimentar as massas 

com certos conteúdos que antes ela estava proibida de consumir [...], uma de suas funções 

políticas é a de renovar, de dentro, o mundo como ele é” (BENJAMIN, 2012, p.138, 

grifos do autor). As pessoas têm acesso aos discursos fotográficos, tomam conhecimento, 

cada vez mais, do que acontece em outras aldeias; mas da forma como é realizado, com 

o objetivo de entreter mais do que de questionar, de mostrar sem o comprometimento de 

modificar, o aparelho produtivo é abastecido, mas não transformado (Id., ibid.). Sob 

utilização dos poderes hegemônicos da sociedade, alcançar o público não é o suficiente 

para que a missão fotográfica se realize. Uma realidade que é vista como um produto 

final, pronto e acabado, independente das relações sociais que a produzem, não aparenta 

ter como ser alterada. 
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O mesmo se pode concluir sobre a naturalização de uma mesma tipologia de 

narrativa e representação, e o consequente apagamento de outras perspectivas possíveis. 

Como um alerta para o perigo de uma única história, a escritora nigeriana Chimamanda 

descreve a força dos contos infantis, ingleses ou americanos, que lia quando criança. 

Ainda bem nova, com seus 7 anos, Adichie começou a escrever suas próprias narrativas, 

como descreve: 

Eu escrevi exatamente o tipo de histórias que eu estava lendo: todos os 

meus personagens eram brancos e de olhos azuis, jogavam na neve, 

comiam maçãs e conversavam muito sobre o clima, como era lindo que 
o sol tivesse saído. Agora, isso apesar do fato de eu ter vivido na 

Nigéria. Eu nunca estive fora da Nigéria. Não tínhamos neve, comemos 

mangas e nunca conversamos sobre o clima, porque não havia 
necessidade de fazê-lo (ADICHE, 2009, tradução nossa)44. 

 

Sua declaração configura a força com que as histórias impregnam um imaginário, 

especialmente em crianças, mas não apenas nelas. E como a presença exclusiva de 

determinados pontos de vista, frente à ausência de uma multiplicidade de outros contos e 

representações visuais, pode impingir uma falsa noção de que somente aquelas meninas 

brancas de olhos azuis podem habitar as fábulas infantis. Apenas quando teve acesso aos 

escritores africanos que a autora pôde realizar “que as pessoas gostam de mim, as meninas 

com a pele da cor de chocolate, cujos cabelos tortuosos não podiam formar rabo de cavalo, 

também poderiam existir na literatura” (Id., ibid., tradução nossa)45. Este relato delineia 

as consequências mistificadoras no imaginário social que a massificação de apenas uma 

tipologia de histórias pode acarretar, seja ela de que tipo for.  

Quando o objetivo não condiz com o esclarecimento em profundidade sobre 

complexos fatores interligados que conduzem a determinada situação, mas sim com o 

entretenimento espetacular que desperta a atenção e mostra, rápida e superficialmente, a 

realidade em questão; nenhuma transformação social ou política parece poder ser 

aspirada. Neste contexto, o conceito de Debord sobre a Sociedade do Espetáculo não 

poderia se encaixar de forma mais precisa. Para o autor francês, o espetáculo não se limita 

a uma crítica ao mundo imagético atual como “conjunto de imagens”, mas como “uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p.14). Por um 

turbilhão de imagens que não foram feitas para durar e passam velozmente de uma para 

                                                
44 “I wrote exactly the kinds of stories I was reading: all my characters were white and blue-eyed, they 

played in the snow, they ate apples, and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun 

had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't 

have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather, because there was no need to” 

(ADICHIE, 2009). 
45 “I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form 

ponytails, could also exist in literature” (ADICHIE, 2009). 
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a outra, exatamente para não dar tempo ao espectador de refletir sobre o conteúdo 

apresentado no meio de tantas rápidas notícias. São práticas que promovem a 

superficialidade do saber, frente ao fluxo frenético e contínuo de informações 

espetacularizadas. Uma pluralidade de pontos de vista é ignorada em prol do paradigma 

de noticiabilidade moderno, onde apenas a miséria e a violência ganham notoriedade e 

alcançam os continentes distantes, sendo exclusiva e constantemente mostrados como se 

fossem a única realidade possível em terras remotas.  

Dentro de um paradigma midiático que almeja por acontecimentos espetaculares, 

o mundo se habituou a ver a África em suas guerras e miséria. “A África pós-colonial 

existe na consciência do público em geral no mundo rico [...] sobretudo com uma sucessão 

de fotos inesquecíveis de vítimas com olhos esbugalhados, desde as imagens da fome em 

Biafra, no fim da década de 1960” (SONTAG, 2003, p.61). Conforme a argumentação de 

Bauman (1999), a ênfase midiática no tema da fome em especial, resulta em que, além 

dos problemas sociais serem reduzidos em termos de complexidade e amplitude, também 

as possíveis soluções são limitadas, quando muito, a ações assistencialistas. Isso quando 

o assunto não é simplesmente desviado dos holofotes. 

Como aconteceu com a repercussão global de uma impactante imagem sobre a 

fome no Sudão. A icônica fotografia do sul-africano Kevin Carter, de 1993, cristalizou a 

cena da criança subnutrida com o abutre ao fundo no imaginário social (figura 11). Após 

estampar a capa dos jornais pelo mundo e ganhar o prêmio Pulitzer, seu autor virou alvo 

de críticas atrozes. Membro do Bang-Bang Club junto com outros três fotógrafos – os 

dois sul-africanos Ken Oosterbroek e Greg Marinovich, e o português João Silva – o 

grupo testemunhou e documentou a onda de violência nos conflitos pelo fim do apartheid 

na África do Sul, entre os anos de 1990 e 1994. Neste último fatídico ano, Ken 

Oosterbroek foi morto a tiros na linha de frente de um fogo cruzado. Greg Marinovich 

também foi baleado, mas conseguiu se recuperar. O mesmo não se pode dizer de Kevin 

Carter46. 

Proveniente de família de classe média branca, desde criança Carter vivenciou 

injustiças e crueldade infligidas a negros sul-africanos, sempre considerando que os 

brancos deveriam fazer algo contra a prática segregacionista. Foi o que o fotógrafo 

procurou fazer. No entanto, após sua imagem repercutir mundialmente, muitos jornalistas 

                                                
46 Meses após ter ganho o prêmio, Kevin Carter se suicidou. Greg Marinovich junto ao outro fotógrafo 

sobrevivente, João Silva, escreveram o livro que originou o filme The Bang-Bang Club. Mais informações 

na reportagem para o New York Times, The Inner Lives of Wartime Photographers (KELLER, 2011). 

Disponível em: <http://www.nytimes.com/2011/05/08/magazine/mag-08lede-

t.html?pagewanted=all&_r=0>, acesso em 05 abr. 2017. 
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optaram por criticar o fotógrafo ao invés de aprofundar o conhecimento sobre a situação 

– a criança era assistida pela ONU e sua desnutrição severa estava em tratamento – e 

simplesmente se desviaram do assunto emergencial da fome que assolava o Sudão.  

 

Figura 11 – Kevin Carter  

 

Fonte: TIME 100 Photos
47

. Legenda: “Starving Child and Vulture” (1993). 

 

 

Especialmente sobre isso, Jameson alega que “o deslocamento da análise política 

e histórica através de juízos e considerações éticas é geralmente sinal de uma manobra 

ideológica e da intenção de mistificar” (1994, p.43). O desvio na percepção da forte 

imagem corresponde a uma fuga do dever cívico e profissional de se problematizar as 

causas de tamanha calamidade, apresentando soluções possíveis assim como os 

verdadeiros responsáveis. Na incapacidade de tal análise, se desvia o assunto e culpabiliza 

o fotógrafo. Mesmo assim, a icônica fotografia de Carter faz sua história e marca 

presença, até hoje, na memória coletiva sobre o problema da fome no mundo. 

Como visto, uma história sob apenas um ponto de vista e com contextos renegados 

acaba por instituir uma visão de mundo mistificada. No entanto, pessoas que nunca 

estiveram pessoalmente nesses lugares os julgam pelo que ‘conhecem’ através da mídia. 

“Sem o imaginário cotidiano de situações normais e até mesmo banais, o Ocidente 

continuará pensando em África como pobres e famintos sem exceções, o Oriente Médio 

                                                
47 Disponível em: <http://100photos.time.com/photos/kevin-carter-starving-child-vulture>. Acesso em 28 

mar. 2018 
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como explosivamente violento em todos os momentos e todos os lugares” (DICAMPO, 

2014a, tradução nossa)48. A busca pelas imagens chocantes e dramáticas, a repetição 

constante de cenas de violência e miséria, amplificadas pela ausência de outras 

representações simbólicas e pelos silenciamentos de contextos reveladores, fortificam 

percepções distorcidas e silenciam gritos por socorro. 

Segundo Sontag, “o que determina a possibilidade de ser moralmente afetado por 

fotos é a existência de uma consciência política apropriada” (2004, p.29). A Guerra do 

Vietnã (1955-75), após ter reveladas as atrocidades cometidas pelos americanos e suas 

reais intenções, transformou a opinião pública e pôde ser combatida publicamente. Ao 

contrário, a Guerra da Coréia (1950-53), mais devastadora ainda, foi legitimada como 

sendo uma “justa luta do Mundo Livre contra a União Soviética e a China” (Id., ibid.). A 

autora questiona como seria a opinião do público americano, unânime no apoio à Guerra 

da Coréia, caso tivessem visto as fotos do genocídio que ocorria por lá. “O público não 

viu tais fotos porque não havia, ideologicamente, espaço para elas” (Id., ibid., p.28). A 

materialização da crueldade do exército americano não seria ‘pertinente’ dentro da 

ideologia construída pelos Estados Unidos como salvadores do mundo na luta contra a 

‘ameaça’ do comunismo. Sontag amplia a complexidade do problema ao incluir as 

fotografias no cotidiano. “Ninguém trouxe para sua terra natal fotos da vida cotidiana em 

Pionguiang para mostrar que o inimigo tinha um rosto humano” (Id., ibid., 2004, p.28-

29). Diante da ausência de marcas do sofrimento alheio, ou mesmo de imagens que 

pudesse humanizar os coreanos e sensibilizar os americanos e seus aliados mundo afora, 

não foi possível desmistificar a necessidade da luta contra o ‘inimigo’. Até os dias atuais, 

a manipulação da verdade segue influindo a favor de novas guerras legitimadas pela 

omissão de reais interesses e de suas efetivas consequências. 

Simples silenciamentos podem comprometer não somente o conhecimento social 

globalizado como a luta efetiva contra injustiças. Como é o caso de um outro conflito que 

também parece ter pouco importado às lideranças mundiais. O exemplo a seguir reflete 

complexidades e consequências da disputa entre o que se revela ao público e o que é 

omitido, por força maior. A fotógrafa americana Margaret Bourke-White desenvolveu 

uma consistente e árdua documentação sobre os problemas da África do Sul nos anos 

cinquenta, primórdios do apartheid. Bourke-White ficou horrorizada com o racismo 

explícitos de brancos esclarecidos e a segregação violenta a que eram condenados os 

                                                
48 “Without daily life imagery of normal and even mundane situations, the West will still think of Africa as 

poor and starving with no exceptions, the Middle East as explosively violent at all times and in all places” 

(DICAMPO, 2014a). 
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negros, sendo relegados ao trabalho barato e tolhidos de sua genuína liberdade. Em uma 

extensa reportagem para a Life, editada com 16 páginas e 35 fotografias, as injustiças 

cometidas pelo regime segregacionista em nome de uma supremacia branca são 

explicitamente condenadas. Todavia, uma omissão os impede de realizar um retrato 

preciso sobre os negros sul-africanos. De acordo com o historiador John Edwin Mason, 

“Bourke-White e seus editores evitavam qualquer referência ao ativismo político ou 

trabalhista negro e à cultura urbana emergente da modernidade negra, em toda a sua 

“vitalidade, novidade e precariedade” (2012, tradução nossa)49. A seleção de algumas 

fotografias, frente à exclusão de outras, transformam por completo o produto final e, por 

conseguinte, a mensagem que chega ao público.  

Imagens que realçam os traços exóticos de uma África tribal parecem destoar da 

proposta inicial de uma reportagem sobre os problemas sul-africanos em tempos de 

segregação racial. Ao enfatizar visualmente as características nativas de uma África negra 

rural, o ensaio fotográfico corrobora aquele olhar colonial do selvagem exótico e inferior, 

despolitizando seus próprios argumentos legítimos. Contudo, a imagem que abre o ensaio 

merece um olhar cuidadoso. Um impactante retrato de força e beleza de dois mineiros é 

uma das imagens mais conhecidas da fotógrafa (figura 12). Enquadrando de perto e 

levemente de baixo, ela empodera os homens meticulosamente iluminados; contudo, o 

olhar desviado dos dois acaba implicando sua fraqueza. Nas palavras de Goldberg, “em 

algum nível simbólico, esses homens representam os oprimidos que sofrem, mas que 

perdem” (apud MASON, 2012, tradução nossa)50. Nativos ou trabalhadores, eles estão 

sendo mostrados como vítimas passivas de uma tragédia particular, e não como sujeitos 

ativos na luta contra a opressão de um regime racista.  

Ao invés de estabelecer uma possível identificação, e quiçá promover uma reação 

no público, eles foram retrados novamente como algo para ser visto. São histórias 

concretas desperdiçadas onde, para Said, “o pior aspecto desse material essencializante é 

que o sofrimento humano, em toda a sua densidade, é eclipsado” (SAID, 2007a, p.18). 

Esta fotografia acabou por representar, de forma errônea, a condição de sul-africanos 

                                                
49 Bourke-White and her editors avoided any reference to black political or labour activism and to the 

emerging urban culture of black modernity, in all its ‘vitality, novelty, and precariousness’, to use Paul 

Gready’s phrase (MASON, 2012). Mais informações na reportagem Picturing the Beloved 

Country:  Margaret Bourke-White, Life Magazine, and South Africa, 1949-50. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S0259-01902012000100008&script=sci_arttext>. Acesso em 

17 dez. 2017. 
50 “on some symbolic level these men represent the downtrodden who suffer but endure” (apud MASON, 

2012).  
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negros como o ‘outro’, inferior e fadado à opressão, o que não ajudou no combate às 

injúrias do apartheid. 

 

Figura 12 – Margaret Bourke-White 

 

Fonte: bourkewhite.wordpress.com
51

. Legenda: “Gold Miners 1139 and 5122” (1950). 

 

Contudo, os sul-africanos são muito mais do que apenas sofredores passivos. 

Bourke-White sabia disto. A fotógrafa havia conhecido pessoalmente, em sua estadia no 

país, ativistas e intelectuais negros. Em uma carta a seus editores, ela evidencia a 

“crescente autoconciência racial da gente negra da África do Sul [...] uma boa parte das 

pessoas que estão tentando organizar sindicatos [mistos racialmente]... Pessoas tão sérias, 

tentando tão difícil e com tão pouco equipamento para fazê-lo” (MASON, 2012, tradução 

nossa)52. E como era de se esperar, Bourke-White fez mais que apenas relatar, ela 

fotografou esses movimentos53. Em uma das fotografias, um carpinteiro chamado Phillip 

Mbhele protesta enfaticamente, com um emblema na roupa que diz: “We Don’t Want 

                                                
51 No site também se encontra disponível outra fotografia da dupla de mineiros, dessa vez olhando de frente 

para a câmera. Ambas imagens e mais informações disponíveis em: 

<https://bourkewhite.wordpress.com/galleries/on-the-mines/miners-1139-and-5122/>. Acesso em 22 mar. 

2018 
52 “the growing racial self-consciousness of the black folk of South Africa […] a good deal of the people 

who are trying hard to organise [racially mixed] unions... Such earnest people, trying so hard, and so little 

equipment to do it with” (MASON, 2012). 
53 Mais sobre os movimentos de resistência e protestos disponíveis em: 

<https://bourkewhite.wordpress.com/galleries/resistance/protest/>. Acesso em 22 mar. 2018 



78 

 

Passes” (figura 13). Em outra, homens muito bem vestidos se reúnem em um encontro 

do Partido Comunista, vestindo o mesmo slogan e erguendo um cartaz com o grito de 

“Stop Police Terror” (figura 13). No entanto, estas imagens simplesmente não aparecem 

na reportagem da Life.  

 

Figura 13 – Margaret Bourke-White  

 

Fonte: bourkewhite.wordpress.com. Legendas: “We Don’t Want Passes”; “Stop Police 

Terror” (1950). 

 

Sontag declara que “nas últimas décadas, a fotografia “consciente” fez, no 

mínimo, tanto para amortecer a consciência quanto fez para despertá-la” (2004, p.29). Por 

mais que não se possa dizer que a autora americana esteja equivocada, há um perigo em 

se responsabilizar somente a imagens técnica e acabar por desconsiderar o efeito da 

interferência midiática e da conjuntura política inerente. Usualmente fotografias aptas a 

disputar a sensibilidade dos indivíduos e a opinião pública são excluídas do conhecimento 

social por não se adequarem aos interesses hegemônicos. Como no caso das fotografias 

de Bourke-White que não foram incluídas na reportagem da Life, mas que surgem no 

futuro preenchendo as lacunas deixadas. Nesta época, os Estados Unidos estavam em 

meio à Guerra Fria e no auge da campanha contra o comunismo. Tais imagens não podiam 

ser mostradas ao público americano, e assim o dinamismo cultural e a força do ativismo 

da juventude africana daqueles tempos foram categoricamente silenciados. 

De modo similar, nas usuais fotografias da fome apresentadas na mídia, qualquer 

alusão à destruição de pequenos agricultores ou artesãos locais, derivados da exploração 

e expansão de empresas multinacionais, é meticulosamente evitada. Como denuncia 

Bauman, 
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As pessoas são mostradas com sua fome, mas, por mais que os 
espectadores agucem a visão, não verão um único instrumento de 

trabalho, uma única faixa de terra arável ou uma só cabeça de gado nas 

imagens, nem ouvirão qualquer referência a nada disso. [...] As riquezas 

são globais, a miséria é local – mas não há ligação causal entre elas, 
pelo menos não no espetáculo dos alimentados e dos que alimentam 

(BAUMAN, 1999, p.82). 

 

Ao problematizar o papel da fotografia na constituição de um conhecimento 

público acerca do mundo, não se pode esquecer que sua produção e visualização se dá no 

cerne de uma sociedade capitalista. “A dominação política, especialmente nos países 

capitalistas avançados e as neo-colônias mais desenvolvidas, depende de um aparelho 

simbólico exagerado, de pedagogia e espetáculo, nos monólogos autoritários da escola e 

dos meios de comunicação” (SEKULA, 1984, p.55, tradução nossa)54. Tal proposição 

torna imperativo que se tenha em mente o conjunto de determinações implícitas nesse 

complexo jogo de forças pelo conhecimento social. Não existe produção imparcial e 

apolítica dos fatos, a mídia exerce a hegemonia das representações e se vale de ideologias 

para influir sobre o modo de conhecer de indivíduos e manter o consenso que a legitima. 

O mundo se torna visível, no entanto é um mundo predominantemente fabricado a serviço 

de interesses hegemônicos que ditam o que a massa vê, de que forma é visto e o que fica 

de fora da notícia. Conforme Hall argumenta,  

Toda sociedade ou cultura tende, com diversos graus de clausura, a 

impor suas classificações do mundo social, cultural e político. Essas 
classificações constituem uma ordem cultural dominante, apesar de 

essa não ser nem unívoca nem incontestável. A questão da “estrutura 

dos discursos em dominância” é um ponto crucial. As diferentes áreas 

da vida social parecem ser dispostas dentro de domínios discursivos 
hierarquicamente organizados através de sentidos dominantes ou 

preferenciais (HALL, 2003, p.396-397).  

 

Se as imagens fotográficas moldam, em alguma medida, a visão das massas, as 

imagens de acontecimentos exteriores à sua aldeia que lhes são omitidas as tornam alheias 

à realidade cotidiana e à humanidade do outro. Desta forma, o imaginário social é 

edificado pelas imagens que faltam. A proposição se complexifica na medida em que a 

implicação de mostrarem sempre as mesmas imagens de guerra e miséria contribuem para 

consolidar uma percepção parcial ou mesmo ficcional de mundo e a cristalizar 

estereótipos e visões preconceituosas do outro, solidificando a sensação de 

inevitabilidade, de que nada irá mudar, pois sempre são (mostrados) assim. “No mundo 

                                                
54 “Political domination, especially in the advanced capitalist countries and the more developed neo-

colonies, depends on an exaggerated symbolic apparatus, on pedagogy and spectacle, on the authoritarian 

monologues of school and mass media” (SEKULA, 1984, p.55). 
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real, algo está acontecendo e ninguém sabe o que vai acontecer. No mundo-imagem, 

aquilo aconteceu e sempre acontecerá daquela maneira” (SONTAG, 2004, p.184, grifos 

do autor). Certamente o que se apresenta em uma fotografia já aconteceu, porém é a 

repetição dessas imagens, e somente delas, que reforça e cristaliza a sensação de que as 

mazelas – nesses países distantes e em nossa sociedade – estão fadadas a acontecer e não 

há nada que se possa fazer. O problema, nas palavras de Sontag, é que  

essas imagens trazem uma imagem dupla. Mostram um sofrimento 

ultrajante, injusto e que deveria ser remediado. Confirmam que esse é 

o tipo de coisa que acontece naquele lugar. A ubiqüidade dessas fotos e 
desses horrores não pode deixar de alimentar a crença na inevitabilidade 

da tragédia em regiões ignorantes ou atrasadas – ou seja, pobres – do 

mundo (SONTAG, 2003, p.61-62) 

 

Essa aparência de inevitabilidade vai de encontro com a proposição marxista do 

peso do determinismo social frente às infinitas possibilidades do homem. A idéia de algo 

determinado subentende algo fixo e acabado que está além do alcance do homem, como 

“limites insuperáveis ao poder” (WILLIAMS, 1979, p.88). Contudo, o conceito de 

determinado representa algo em disputa, que confere limites, mas que é, por mais que 

queria parecer o contrário, sujeito a pressões externas (Id., ibid.). Por vezes as fotografias 

que pressionam as brechas conseguem romper com as determinações e alcançar uma 

visibilidade capaz de afetar o mundo. No entanto, em muitas outras, se tornam reféns de 

tarefas representacionais à serviço do poder hegemônico que molda o mundo de acordo 

com os seus interesses particulares.  

O conhecimento coletivo é arquitetado em bases imagéticas ficcionais e 

constructos ideológicos, corroborados pela ausência de outras representações, pontos de 

vista e contextos históricos. O resultado é que, seja nas favelas cariocas ou na África 

distante,  

uma imagem sintética da brutalidade autoinfligida vai se sedimentando 

na consciência pública – uma imagem de “ruas sórdidas”, “zonas 
proibidas” ampliadas, versão aumentada de uma terra de bandidos, um 

mundo estranho, subumano, para além da ética e de toda salvação 

(BAUMAN, 1999, p.83, grifos do autor). 

 

Alcançando similar conclusão, Sontag enuncia que “conquanto possa incitar a 

consciência, [o conhecimento fotográfico do mundo] jamais conseguirá ser um 

conhecimento ético ou político” (2004, p.34). Ao se tornar refém de poderes 

hegemônicos, a potência latente da fotografia é eclipsada e sua fala abafada por outros 

discursos ensurdecedores. 
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Prevalece a tendência da sociedade em se naturalizar certos códigos que 

consolidam uma representação simbólica universal ao mesmo tempo que reforçam a 

tendência a se excluir o ‘outro’, o singular, das representações e dos discursos, ou a 

classificá-lo e estigmatizá-lo em visões ultrageneralizadas a serem utilizadas em juízos 

provisórios comuns à vida cotidiana (HELLER, 2014, p.53). O mapa mental dos 

indivíduos é construído com base em visões abstratas de imagens tipificadas e 

estereotipadas desse ‘outro’ que, se não for refutado, à posteriori, não somente contribui 

para a formação de preconceitos como fortalece sua cristalização em absolutos.  

A sociedade capitalista contemporânea utiliza em larga escala a fotografia em suas 

práticas cotidianas, porém seu objetivo não é o de informar o mais imparcialmente quanto 

possível, dar voz a uma multiplicidade de opiniões, conscientizar criticamente os 

indivíduos e, assim, enriquecer o debate; mas o de entreter, de forma espetacular e 

superficial, as massas, além de servir para propagar os ideais hegemônicos mundo afora. 

Todavia, talvez tão ou mais nociva que as codificações e normatizações midiáticas em 

seus discursos dominantes ou preferenciais, como menciona Hall, é o que ela exclui do 

conhecimento público e, por conseguinte, os aliena de seu direito a um saber mais isento 

e abrangente sobre os fatos reais. Tão relevante quanto a informação mostrada na mídia, 

é o que ela esconde, evita, negligencia, que acaba por conformar uma visão equivocada e 

um conhecimento mistificado de mundo. Como igualmente sintetiza Kellner: 

O que é cultural e historicamente contingente aparece como natural e 

eterno; os interesses particulares de uma classe aparecem como 

universais; as imagens, os mitos e as narrativas eminentemente políticas 
aparecem como apolíticas. A ideologia, pois, é uma retórica que tenta 

seduzir os indivíduos para que estes se identifiquem com o sistema 

dominante de valores, crenças e comportamentos. Reproduz as 

condições reais de existência desses indivíduos, mas de uma forma 
mistificada na qual eles não conseguem reconhecer a natureza negativa 

e historicamente construída, portanto modificável, de sua sociedade 

(KELLNER, 2001, p.147) 

 

Portanto, preencher as lacunas de um conhecimento social mistificado, capaz de 

ampliar percepções e promover a conscientização de cidadãos do mundo, torna-se o 

objetivo primordial de projetos que se utilizam das novas alternativas no âmbito da 

comunicação contemporânea na disputa por corações e mentes. 
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2.3 – O Cotidiano em Xeque 

 

Transformar distorcidas visões de mundo tem se tornado o propósito primordial 

de novas iniciativas que se desenham no séc.XXI e se utilizam de outros meios e 

abordagens na produção e compartilhamento de relatos e imagens pelas redes sociais 

contemporâneas. Contudo, é fundamental ressaltar que esta luta é antiga, como na época 

da implementação do apartheid na África do Sul, onde múltiplos grupos em distintas 

formas de protesto e resistência se rebelaram contra o novo regime de segregação racial 

imposto – fato confirmado por Margaret Bourke-White, porém negligenciado na edição 

final de sua reportagem para a Life, como comentado anteriormente. Este movimento 

continha uma geração pioneira de fotógrafos sul-africanos engajada em registrar e expor 

a violência da patrulha policial, a responsável por aplicar as novas leis à população. O 

comprometimento visceral na luta se torna marca registrada dessa prática fotográfica que 

entrou para a história com o nome de Struggle Photography.  

Okwui Enwezor elucida que os cidadãos da África do Sul por excelência puderam 

ter suas fotografias reconhecíveis apenas após o apartheid. Até então, a representação do 

sul-africano, para o crítico e historiador de arte nigeriano, havia sido atribuída aos 

colonizadores britânicos e holandeses – ou era de cunho essencialmente comercial, em 

estúdios, ou era uma fotografia etnográfica, sobre os ‘selvagens’. Tampouco um cidadão 

moderno sul-africano pôde ser visto em reportagens norte-americanas. Em contraposição 

a esta conjuntura, agora uma representação autêntica estava sob a mira de um olhar 

endógeno e comprometido.  

Temos uma premissa: o que conhecemos hoje como fotografia sul-

africana foi inventado em 1948. Antes desse período havia uma 
representação antropológica dos sul-africanos, dos chamados estudos 

nativos. A fotografia depois do apartheid teve que inventar o cidadão 

(VELASCO, 2013). 

 

Enwezor e Rory Bester foram os idealizadores e curadores de uma exposição com 

o título “Rise and Fall of Apartheid: Photography and the Bureaucracy of Everyday Life”, 

na Casa de Arte, em Munique, 2013. Para a empreitada, resgataram mais de 500 

fotografias, filmes, livros, revistas e jornais da época, que retratam não apenas os 

movimentos de resistência, mas especialmente a dura realidade da vida cotidiana 

enfrentada pelos negros sul-africanos. As cenas rotineiras da segregação entre brancos, 

negros, coulored (mestiços) e indianos, denunciam com veemência a violência simbólica 

da distinção racial. Uma das mais famosas fotografias desse cotidiano, datada de 1956, é 

de um dos pioneiros fotógrafos sul-africanos, Peter Magubane. Na imagem, uma menina 
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branca sentada em um banco público com a inscrição “Europeans only” (figura 14). Sua 

babá a acaricia docilmente, porém do outro lado do banco, reservado aos negros. 

Magubane (2015) explica que estava passando de carro e a cena despertou sua atenção. 

O fotógrafo parou e a imortalizou assim, como ela se apresenta, sem pedir permissão ou 

interferir na composição.  

 

Figura 14 – Peter Magubane 

 

Fonte: The Guardian
55

. Legenda: “Europeans Only” (1956). 

 

Apesar desta imagem ter alcançado visibilidade mundial, os frequentes retratos 

que desvelavam injustiças diárias de indivíduos cerceados de seus direitos civis mais 

básicos e cotidianos, como a liberdade de ir e vir ou de se sentar onde bem quiser, foram 

pouco noticiadas na mídia, que preferia as fotografias chocantes dos confrontos violentos. 

Como declara Enwezor, “a mídia sempre quer algo que seja equivalente ao evento, e no 

caso a violência era o meio mais impactante para contar as histórias. Isso ofuscou os 

elementos do apartheid com mais nuances” (VELASCO, 2013). Esta declaração reforça 

a premissa da tipologia adotada pela mídia em sua usual opção por narrativas sob o viés 

espetacular do choque ou do clichê, que para Sontag (2003), são artifícios da mesma 

presença. Conforme menciona Bauman, “toda informação que vem ‘de fora’ são imagens 

de guerra, assassinatos, drogas, pilhagem, doenças contagiosas, refugiados e fome; isto é, 

                                                
55 A fotografia e a entrevista com o fotógrafo está disponível no site do jornal The Guardian. Peter 

Magubane's best photograph: a girl and her maid on a 'Europeans only' bench. The Guardian. Interview by 

Sian Cain. 12 nov. 2015. Disponível em: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/12/peter-

magubane-best-photograph-white-girl-black-maid-apartheid-south-africa>. Acesso em 15 nov. 2017 
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de algo ameaçador para nós” (BAUMAN, 1999, p.83). Consolida-se, assim, um modo de 

ver o outro que não somente não esclarece a situação, como promove o afastamento do 

espectador ora pelo estranhamento do ‘selvagem nativo’, ora pelo pavor das cenas de 

violência.  

O próprio conceito de estranho, de acordo com o estudo desenvolvido por Freud 

(1980), relaciona-se irremediavelmente com o que causa horror e medo, e se contrapõe 

ao que é familiar e conhecido. Por outro lado, já o conceito de identidade, ou identificação 

– como Hall por vezes prefere utilizar e mais adequados às questões abordadas aqui –, 

ocorre “a partir do reconhecimento de alguma origem em comum, ou de características 

que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal” 

(HALL, 2000, p.106). Não é que seja difícil promover um sentimento de identificação e 

empatia perante o público, o problema é que, mediante a supressão de informações e de 

imagens capazes de fomentar outro tipo de reação pública, qualquer chance de 

sensibilização por meio de possível identificação com outros seres humanos é descartada. 

É desta forma que barbaridades como as cometidas pelo regime do apartheid 

podem ocorrer e se perpetuar na história dos homens. Magubane (2015) detalha que, 

somente por fotografar nas ruas da cidade, foi preso diversas vezes, até acabar na solitária 

por 586 dias, sem aviso prévio ou direito a visitas. Quando finalmente liberado, foi 

decretado que estaria proibido de exercer sua profissão por cinco anos, sentença que o 

fotógrafo resolveu não acatar, no melhor exemplo de desobediência civil. “Eu estou 

tirando fotos, não cometendo um crime”, desabafa Magubane. “Então, em 1976, quando 

o levante de Soweto aconteceu, eu fui com minha câmera e uma vingança. Por causa das 

minhas fotos, o mundo inteiro viu o que estava acontecendo” (MAGUBANE, 2015)56. 

Tamanha atrocidade precisava ser denunciada ao mundo, como um grito visual de 

socorro. E foi o que aconteceu, as fotografias do massacre de Soweto foram amplamente 

divulgadas para que todos vissem a dimensão da maldade cometida pela cegueira moral 

do racismo na África do Sul. Contudo, representou um evento pontual, algo que aconteceu 

em um dado momento, mas não o que sucedia diariamente na violência simbólica 

presente em situações as mais banais da vida cotidiana de um país que impõe a segregação 

racial a seres humanos de pele negra em nome de uma suposta supremacia dos de pele 

branca. O cotidiano da vida em meio ao apartheid e a luta diária de ativistas e intelectuais 

sul-africanos não alcançavam as mídias globais da época. 

                                                
56 “I am taking pictures, not committing a crime.” So in 1976, when the Soweto uprising happened, I went 

with my camera and a vengeance. Because of my photos, the entire world saw what was happening” 

(MAGUBANE, 2015). 
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Todavia, os arquivos visuais persistiram no tempo. Imagens do cotidiano outrora 

silenciadas do mundo ressurgem anos depois para compor a exposição e finalmente 

transmitir suas mensagens. As fotografias, mesmo quando conformadas ou excluídas do 

saber público, seguem vivas, prontas a releituras no tempo presente. Desta forma que 

diversos arquivos visuais puderam ser resgatados e organizados por Enwezor na 

exposição sobre a vida cotidiana em época de apartheid. 

Porém, houve um momento, em distinta localidade geográfica, que a estética do 

cotidiano se tornou a estratégia requerida para a construção de um universalismo liberal 

em um mundo politicamente desesperançado. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa 

estava devastada e o mundo estarrecido com o extremo poderio alcançado por forças 

ultranacionalistas no extermínio de nações, e com a concretização da ameaça de bomba 

nuclear. Em contrapartida, os Estados Unidos se erguia vitorioso na liderança do bloco 

capitalista, em guerra declarada contra a ameaça do comunismo. Frente às atrocidades 

cometidas em nome de raça e nação, o globo dividido entre as duas superpotências 

precisava recorrer à sua humanidade em comum para transcender os antigos preceitos, 

alargar as fronteiras e reconstruir um mundo melhor para todos.  

Como Bauman descreve, “assim como os conceitos de “civilização”, 

“desenvolvimento” [...] e muitos outros termos chaves do pensamento moderno inicial e 

clássico, a ideia de “universalização” transmitia a esperança, a intenção e a determinação 

de se produzir a ordem” (1999, p.67). Uma ordem global ambicionava tornar o mundo 

um lugar melhor, nos moldes das evoluídas metrópoles.  

Toda a família de conceitos anunciava em uníssono a vontade de tornar 
o mundo diferente e melhor do que fora e de expandir a mudança e a 

melhoria em escala global, à dimensão da espécie. Além disso, 

declarava a intenção de tornar semelhantes as condições de vida de 

todos, em toda a parte, e, portanto, as oportunidades de vida para todo 
o mundo; talvez mesmo torná-las iguais (Id., ibid.). 

 

Todos pareciam concordar, segundo Stimson, “que o que se necesitava com 

urgência era uma comunidade mundial integrada orgânica, moral e politicamente 

mediante o desenvolvimento de uma nova idée-force que desse forma a novos 

pensamentos e a novos sentimentos ao novo “cidadão do mundo” (2009, p.32, tradução 

nossa)57. Diante desta conjuntura, a fotografia se torna a ferramenta perfeita, tanto para o 

alargamento das fronteiras do então problemático conceito de nação, quanto para a 

                                                
57 “que lo que se necesitaba con urgencia era una comunidad mundial integrada orgánica, moral e 

politicamente mediante el desarrollo de una nueva idée-force que diera forma a nuevos pensamentos y a 

nuevos sentimentos en el nuevo “ciudadano del mundo” (STIMSON, 2009, p.32). 
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reconstrução de um sentimento de pertencimento político em âmbito global. Seu caráter 

presumido de representação fiel e objetiva da realidade e prova de verdade, somada ao 

suposto universalismo da linguagem visual, a convergem para a função que lhe foi 

designada: ser o ‘eixo do mundo’. Para Stimson, no âmbito da experiência estética, a 

fotografia deve “incorporar o atrito entre o local e o global, entre o individual e o coletivo, 

entre o subjetivo e o objetivo tanto da identidade como da história” (STIMSON, 2009, 

p.45, tradução nossa)58. O espectador, diante do registro visual da vida de todos os 

homens, é induzido a refletir sobre seu lugar e seu papel no mundo, e a se identificar 

mutuamente. Através desta crença, nasce o maior projeto fotográfico já realizado, o The 

Family of Man.  

Idealizada por Edward Steichen, notável fotógrafo e diretor do departamento de 

fotografia do MoMA, a exposição mundial significou o ponto culminante de sua carreira. 

Steichen convocou fotógrafos para compor a gama da vida na Terra, desde o nascimento 

até a morte59. Seu objetivo foi o de mostrar cenas simples que retratem a trajetória do dia 

a dia em atos e sentimentos existentes e compartilhados por todos. A busca é por uma 

“universalidade dos gestos humanos na vida cotidiana de todos os países do mundo: 

nascimento, morte, trabalho, saber, jogos” (BARTHES, 2001, p.113). Desta forma, o The 

Family of Man aposta na evidência visual e material de uma essência humana, apesar da 

diversidade cultural e social.  

Dois milhões de fotografias foram enviadas ao MoMA no intuito de participarem 

do colossal projeto fotográfico, sendo selecionadas 503 imagens de 273 fotógrafos, 

profissionais ou amadores, famosos ou desconhecidos – embora prevalesça os já 

renomados artistas –, provenientes de 68 países diferentes. Após sua primeira exibição, 

em 1955, no MoMA, as imagens da família dos homens correram o mundo por oito anos 

e geraram um livro que, segundo Sekula (1984), vendeu 4 milhões de exemplares até a 

data de 197860. E estima-se que nove milhões de pessoas visitaram a exposição. Em 1994, 

após sua restauração, a coleção de fotografias foi posta em exibição permanente no 

Castelo Clervaux, em Luxemburgo, país de origem de Steichen; e, em 2003, ela se tornou 

patrimônio da humanidade pela UNESCO, no Memory of The World Register, como 

prova de reconhecimento ao seu valor histórico. 

                                                
58 “tomar cuerpo la fricción entre lo local y lo global, entre lo individual y lo colectivo, entre lo subjetivo y 

lo objetivo tanto de la identidade como de la historia” (STIMSON, 2009, p.45). 
59 Mais detalhes e as fotografias da exposição The Family of Man realizada em 1955 no MoMA podem ser 

encontrados no site do museu. Disponível em: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2429>. 

Acesso em 16 dez. 2017. 
60 Em 2015 o livro foi relançado em edição especial em homenagem ao seu sexagésimo aniversário. 
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Todavia, para muitos críticos da fotografia e historiadores de arte, seu legado não 

é tão excepcional quanto parece e sua tarefa acaba correspondendo a uma outra função 

ideológica. Aprofundando em seus efeitos e propósitos, quatro questões necessitam ser 

consideradas, a saber: 

1. Ao se exaltar a unidade humana em situações universais, o peso determinante da 

história e as singularidades de cada fotografia são desconsiderados.  

2. A visão constituída pela exposição não é tão universal quando se presume.  

3. Questões específicas, como o preconceito racial, são silenciadas por irem de encontro 

à proposta basal de união e igualdade.  

4. Um outro universal se revela como o objetivo efetivo de grandiosos investimentos. 

 

Segue-se, agora, à problematização ponto por ponto. Primeiro, na busca por 

enxergar uma essência, se encobre modos heterogêneos de existência humana. Cada 

fotografia do The Family of Man possui seu contexto – histórico, social, cultural, 

econômico, político – específico, repleto de complexidades oriundas de um encontro 

datado entre o fotógrafo – com seu olhar estrangeiro ou endógeno, sua crença e visão de 

mundo, sua tarefa destinada – e o referente em sua vida real. Isolar e reduzir estas imagens 

a um conteúdo geral culmina em um conhecimento distorcido e facilmente manipulável. 

A abstração desumaniza, esvai a veemente interdependência da vida humana, pois nada 

do que verdadeiramente acontece ocorre de forma isolada, isenta de influências inerentes 

ao meio social e ao tempo histórico vivido.  

As imagens que compõe o conjunto de fotografias da exposição têm removidos 

seu contexto histórico, as relações sociais inerentes e a diversidade cultural que lhes são 

particulares. Ao se ater às situações gerais como nascimento e morte, ou abordar temas 

mais complexos como trabalho, fome, revolta e desumanidade, de forma genérica e 

universal, uma gama de especificidade e contextualização são negligenciados. Retirada a 

faceta histórica de fatos universais da natureza humana, “somos detidos à superfície de 

uma identidade, impelidos, pela própria sentimentalidade, de penetrar nessa zona ulterior 

dos comportamentos” (BARTHES, 2001, p.114). Barthes ressalta que o usual mito da 

‘condição humana’ se baseia na premissa de negar a História em prol da Natureza, e 

conflui no perigo das generalizações, como anteriormente alertado por Todorov. 

Contudo, a forma como a exposição é arquitetada, promove uma visão espetacular 

de conjuntos de imagens agrupadas por temáticas gerais previamente ordenadas. A 

finalidade não é do público se ater à especificidade de alguma fotografia em especial, das 

503 à disposição, mas a de experimentar a sensação de união e coletividade, uma 
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“cosmovisão”, como denomina Stimson (2009), a ser considerada superior que a política 

e traduzida como um sentimento de orgulho por sua humanidade compartilhada, mesmo 

que em incompletos e abstratos fragmentos. 

A falta de particularidade aliada à intencionalidade ideológica da exposição, a 

permitiam colocar um texto indígena com mensagem de paz ao lado de uma cena de 

trabalhadores em colônias africanas. Em contrapartida, em sua montagem no Japão, foi 

exigida a inserção de imagens específicas sobre os efeitos causados pelo bombardeio 

nuclear norte-americano às cidades nipônicas. “Os destinatários japoneses da exposição 

insistiram na inclusão de um grande mural fotográfico retratando as vítimas dos atentados 

atômicos de Hiroshima e Nagasaki, resistindo assim à ahistoricidade do argumento do 

ensaio fotográfico” (SEKULA, 1984, p.88, tradução nossa)61. Quiçá este mural fosse 

endereçado mais para os próprios americanos admitirem seus feitos, que para os japoneses 

o rememorarem. 

Segundo ponto, as cenas universais desveladas na exposição parecem não ser tão 

universais quanto se presume. Apesar da variedade de artistas reunidos na criação de um 

cotidiano comum e global, a seleção e organização deste vasto material foi realizada por 

um único olhar. O árbitro supremo da vez é Steichen, única autoridade responsável pela 

escolha e composição do ensaio fotográfico exposto. Outro dado demonstra que a 

proposta inicial de uma visão diversificada sobre a vida dos homens não é tão 

diversificada assim. Observa-se que dos 273 fotógrafos que obtiveram suas imagens 

selecionadas, 163 (mais da metade) é composta por americanos. Por mais que se possa 

visualizar múltiplas paisagens e regiões, o que se sobressai nos temas escolhidos, na 

quantidade de imagens por tema, nas regiões contempladas e nos artistas selecionados, é 

uma visão americana centrada no propósito de universalizar a família nuclear burguesa e 

exportar os valores do american way of life como o que há de excelência em qualidade 

de vida a ser almejado e replicado globalmente. 

O terceiro ponto enfatiza que, dependendo da região do planeta, aquelas 

fotografias podem ser bem díspares de uma idealizada realidade comum a todos. 

Retornando à África do Sul, a paisagem política do apartheid produziu uma específica 

vida cotidiana que está distante de qualquer possibilidade de identificação universal nos 

moldes propostos pela exposição. Questões como nacionalismo e racismo eram valores 

pressupostos como superados, pois só assim seria possível conceber os ideais de união e 

                                                
61 “the Japanese recipients of the exhibition insisted on the inclusion of a large photographic mural depicting 

the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, thus resisting the ahistoricity of the photo 

essay's argument” (SEKULA, 1984, p.88). 
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igualdade que embasam a proposta da exposição e o lema dos Estados Unidos. O 

preconceito racial é “a mais flagrante refutação do fetiche americano que todos os homens 

são criados de forma livre e igual” (MASON, 2012, tradução nossa)62. Portanto, ou o 

assunto é descartado, mesmo quando a exposição se desenrola sobre território sul-

africano, ou engloba-se tudo dentro de uma vaga denominação como ‘injustiças’.  

Quarto e último ponto, aponta para um diferente tipo de universalismo a embasar 

os discursos propagados: o do capital globalizado. As exibições estrangeiras foram 

organizadas pela Agência de Informação dos Estados Unidos, USIA como um esforço de 

guerra na luta contra a ameaça do comunismo, pois promove “o ideológico alinhamento 

das periferias neo-coloniais com o centro imperial” (SEKULA, 1984, p.93, tradução 

nossa)63; e foram patrocinadas por empresas como a Coca-Cola, em seu projeto Coca-

Cola Overseas, por representar valiosa oportunidade para o marketing de corporações 

privadas que investiram na exposição mundial com o claro objetivo de consolidar um 

mercado multinacional nas mãos do capital norte-americano. 

O The Family of Man montado em Joanesburgo, em 1958, possuía uma escultura 

que decorava a entrada da exposição e anunciava os reais valores em jogo, um grande 

globo terrestre rodeado por garrafas de Coca-Cola simbolizava o exato universalismo 

desejado, o do mercado global. Segundo Sekula,  

seria um erro não perceber que o The Family of Man evitou a 

belicosidade e o racismo que acompanham esses últimos dramas; nisso, 
representava o limite de um discurso liberal oficial na era da Guerra 

Fria. O mundo pacífico imaginado por The Family of Man é meramente 

uma economia de mercado internacional em bom funcionamento, em 

que os laços econômicos foram traduzidos em falsos laços sentimentais 
e em que o racismo aberto apropriado às formas anteriores de empresa 

colonial foi suplantado pela “humanização do outro” tão central para o 

discurso do neocolonialismo (SEKULA, 1984, p.95, tradução nossa)64. 

 

Conforme argumenta Bauman (1999) sobre os ideários do universalismo, a 

ambição de tornar o mundo um lugar melhor para todos não encontrou lugar no que se 

transmutou na prática da globalização. O capital pode ser global, mas milhões de 

habitantes seguem excluídos da nova economia globalizada. E, olhando com mais 

                                                
62 “racial prejudice was the “most glaring refutation of the American fetish that all men are created free and 

equal” (MASON, 2012). 
63 the ideological alignment of the neo-colonial peripheries with the imperial center (SEKULA, 1984, p.93). 
64 it would be a mistake not to realize that The Family of Man eschewed the bellicosity and racism that 

accompanies these latter dramas; in this, it represented the limit of an official liberal discourse in the Cold 

War era. The peaceful world envisioned by The Family of Man is merely a smoothly functioning 

international market economy, in which economic bonds have been translated into spurious sentimental 

ties, and in which the overt racism appropriate to earlier forms of colonial enterprise has been supplanted 

by the “humanization of the other” so central to the discourse of neo-colonialism (SEKULA, 1984, p.95). 
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atenção, grande parte das consideradas multinacionais são procedentes do mesmo país, o 

que implica que tampouco o capital é tão global assim. O sociólogo francês Alain 

Touraine alega que, por lhes favorecer a hegemonia, “soa mais elegante dizer que a Coca-

Cola, a CNN ou a Microsoft são empresas globais antes de serem norte-americanas, o 

que, entretanto, elas não deixam de ser. Menos compreensível é que o resto do mundo 

aceite tal descrição ideológica” (apud PAIVA, 2003, p.30-31). Ciente de que grandes 

empresas multinacionais são de origem norte-americanas, globalização pode ser 

subentendido como sinônimo da expansão das fronteiras nacionais do imperialismo dos 

EUA. O ideal esperançoso de uma única nação global, com uma autoridade política 

transnacional, se revelou em um novo modelo imperialista agressivo sob o poderio 

expansionista de um mercado global para a indústria norte-americana.  

Desta forma, torna-se nítido que “o mundanismo da fotografia é o resultado, não 

de qualquer universalidade imanente do significado, mas de um projeto de dominação 

global. A linguagem dos centros imperiais é imposta, tanto de forma tão vigorosa quanto 

sedutora, nas periferias” (SEKULA, 1984, p.96, tradução nossa)65. O triunfo do 

neoliberalismo econômico dos EUA dita, até hoje, a nova ordem mundial; o tão esperado 

novo sujeito do mundo se transforma no indivíduo consumidor. Ao invés de um sujeito 

político consciente e comprometido com os outros cidadãos do mundo, ansiado no 

período de pós-guerra, emerge o sujeito individualizado, unicamente preocupado com o 

seu próprio poder de consumo. As promessas políticas cedem seu espaço de governança 

para o poder do capital e em prol de um novo estilo de vida agenciado pelo progresso 

econômico, representado e propagado globalmente pelo american way of life. A noção de 

pertencimento acaba sendo satisfeita pelo cumprimento do papel do indivíduo como 

consumidor de um mercado universal. 

Mais do que simples utopia, o ideal em se consagrar os valores universais da 

humanidade fora submetido aos interesses ideológicos, políticos e mercantis do 

imperialismo norte-americano, relegando o cotidiano a uma visão mistificada e aquém de 

sua potência latente. Entretanto, continua sendo importante que a humanidade de pessoas 

das mais variadas regiões do planeta também habite o imaginário social. A fotografia da 

vida cotidiana pode contribuir para deflagrar as características humanas naturais, onde os 

homens são iguais entre si independentemente de sua cultura, país ou continente. 

Contudo, isto não implica em se negligenciar traços particulares da construção cultural 

                                                
65 “The worldliness of photography is the outcome, not of any immanent universality of meaning, but of a 

project of global domination. The language of the imperial centers is imposed, both forcefully and 

seductively, upon the peripheries” (SEKULA, 1984, p.96). 
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de uma sociedade específica em dado momento histórico, fundamentais para que se possa 

compreender o fenômeno em toda a sua densidade. Não se deve cair na falácia de uma 

rasa abstração, nem tampouco se ater ao excludente relativismo. As pessoas podem 

possuir traços físicos, vestimentas peculiares ou crenças distintas, e mesmo assim devem 

ser vistas como seres humanos como qualquer um.  

Observar a vida dos outros requer que se leve em conta tanto a cultura do ser social 

observado, quanto a cultura do ser social que observa, entre similitudes e distinções. Dois 

movimentos tornam-se importantes nesse momento. Perceber as características 

intrínsecas ao próprio ritmo da cotidianidade em si; compreender que uma pedagogia 

crítica é necessária na promoção da capacidade crítica de cidadãos aptos a desconstruir 

constructos ideológicos e superar etnocentrismos. 

De acordo com o filósofo italiano Giorgio Agamben, no séc.XVIII “o cotidiano – 

e não o extraordinário – constituía a matéria-prima da experiência que cada geração 

transmitia à sucessiva” (AGAMBEN, 2005, p.22). Quando surge a Era Moderna, com 

seus avanços na industrialização e urbanização, surgem as transformações nas relações 

humanas e na cadência da vida diária em múltiplas dimensões. Inclusive na relação com 

as imagens, agora obrigadas a corresponder ao compasso do espetacular e do chocante, e 

ao ritmo frenético do fluxo de superficiais informações, característica da Sociedade do 

Espetáculo. Tanto que Singer (2001), ao se debruçar sobre os hiperestímulos da 

modernidade, declara que o rotineiro cotidiano não é capaz de vender jornais. Mas, no 

entanto, como será visto mais à frente, no séc. XXI um retorno ao cotidiano se desenha 

com novos contornos e peculiaridades. 

Outro ponto de vista é que se acreditava que as imagens que mobilizavam o 

público estavam “sempre ligadas à determinada situação histórica. Quanto mais genéricas 

[...], menor a probabilidade de serem eficazes” (SONTAG, 2004, p.27). Porém, na 

contramão do que declara Sontag, Heller afirma que “a vida cotidiana não está ‘fora’ da 

história, mas no ‘centro’ do acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da substância 

social” (2014, p.34). Como no dia a dia dos sul-africanos, onde o racismo estava presente 

em cada instante ou detalhe, não como um evento específico, mas como realidade 

concreta. Para Blanchot, “o cotidiano é uma dimensão da experiência humana e não uma 

categoria abstrata” (apud SHERINGHAN, 2006, p.16, tradução nossa)66. É desta forma 

que se pretende problematizar o cotidiano, não somente por meio de teorias que por vezes 

                                                
66 “the everyday is a dimension of human experience rather than an abstract category” (apud 

SHERINGHAN, 2006, p.16). 
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parecem por demais abstratas, mas na concretude plena da vida real. Pois a essência do 

cotidiano está na prática diária da vida vivida. 

Heller explica que, no dia a dia da vida comum, os homens precisam tomar 

diversas e rápidas resoluções, e se valer de juízos provisórios de forma espontânea e 

intuitiva, salvo a ficarem estagnados sem ação. Desta forma, supor e generalizar fazem 

parte da vida dos indivíduos, em situações usuais nos mais diversos âmbitos do 

conhecimento.  

Contudo, por mais que a ultrageneralização seja intrínseca e necessária à vida 

cotidiana, como explicita a filósofa húngara, ela também está repleta de alternativas. O 

outro percebido, à priori, em visões ultrageneralizadas de imagens estereotipadas pode, a 

qualquer momento, ser compreendido com maior acuidade. Para que essa possibilidade 

se efetive, faz-se necessário que o espectador entre em contato com a outra realidade. 

“Tão somente a posteriori torna-se evidente na prática que podemos dissolver aquela 

analogia e conhecer o fenômeno [...] em sua concreta totalidade e, assim, avaliá-lo e 

compreendê-lo” (HELLER, 2014, p.54). O homem é capaz de refletir e se modificar na 

interação com outros homens. Em especial, através da preocupação ética, condizente e 

inclusa no cerne da vida diária, concepções, valores e crenças podem ser transcendidos. 

“Abrindo-nos aos outros no fórum da vida cotidiana, renunciamos a imagens inertes e 

arcaicas de nós mesmos e nos beneficiamos da plasticidade aberta da existência humana 

autêntica” (SHERINGHAN, 2006, p.39, tradução nossa)67. Há uma indeterminação no 

pragmatismo do cotidiano que contém o caráter revolucionário, que para Blanchot 

representa “a potência de dissolução do dia-a-dia, sua capacidade energizante de 

subverter a autoridade intelectual e institucional” (apud SHERINGHAN, 2006, p.17, 

tradução nossa)68. A qualquer momento, na prática diária da vida humana, há a 

possibilidade do homem se reinventar.  Esta característica, para Heller, representa uma 

das maiores virtudes da cotidianidade, o germe de uma potência latente.  

Pois o Everyday África aposta na realização dessa potência. Ao contestar a prática 

discursiva da mídia hegemônica, que narra as mesmas histórias de fome e guerra sob o 

viés superficial do espetáculo e as justifica pela inevitabilidade da tragédia, o projeto 

objetiva preencher as lacunas existentes com cenas da vida cotidiana então capazes de 

humanizar o outro e disputar sensibilidades e saberes nos corações e mentes do mundo. 

                                                
67 “By opening ourselves to others in the forum of everyday life we renounce inert, archaic images of 

ourselves, and benefit from the open plasticity of authentic human existence” (apud SHERINGHAN, 2006, 

p.39). 
68 “the everyday’s ‘puissance de dissolution’, its energizing capacity to subvert intellectual and institutional 

authority” (apud SHERINGHAN, 2006, p.17). 
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Como Hall argumenta, “o sentido não é inerente às coisas, ao mundo. Ele é construído, 

produzido. É o resultado de uma prática significante [...] que faz os objetos significarem” 

(2016, p.46). Portanto, ele pode ser modificado. E assim como o sentido se encontra 

aberto à disputa, as concepções, crenças e valores do indivíduo, mesmo imersas em sua 

cotidianidade e cultura particular, podem ser transformados. O confronto com imagens 

comuns do outro em situações familiares e corriqueiras possui o propósito de despertar a 

consciência ética e a responsabilidade moral de um público profundamente influenciado, 

quando não dirigido, pelos interesses do poder hegemônico.  

As práticas discursivas consolidam o conhecimento social sobre o mundo e se 

tornam responsáveis por moldar, inclusive, formações identitárias no cerne do discurso 

(HALL, 2000, p.109). Pois os estereótipos e preconceitos raciais ou de classe tampouco 

se sustentariam sem uma articulação arquitetada por detrás, usualmente em prol da 

manutenção do poder vigente. Como alerta Said sobre a evidência de que “sem um 

sentimento bem organizado de que aquela gente que mora lá não é como “nós” e não 

aprecia “nossos valores” [...] não teria havido guerra” (SAID, 2007a, p.16). Olhar para o 

outro e enxergar algo que representa uma ameaça eminente à própria vida, ou um ser 

humano como a si mesmo, é uma construção profundamente articulada no âmago da 

sociedade.  

Todorov ilustra essa situação ao comentar sobre a tentativa de explicação, por 

parte de policiais militares sul-africanos, sobre atos de violência e assassinatos de 

inúmeros civis durante o período do apartheid. Eles simplesmente respondem “para nos 

proteger da ameaça que os negros (e os comunistas) representavam para nossa 

comunidade” (TODOROV, 2010, p.15). Por séculos as pessoas são ensinadas a ver 

distinção onde não há. E, por isso, Appiah esclarece que aceitar a África em sua unicidade 

racial é aceitar o racismo implícito à própria concepção. O próprio conceito de raça é algo 

construído socialmente. Como Nelson Mandela esclarece, “ninguém nasce odiando outra 

pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas 

precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar” (1995).69 A 

grande questão, portanto, se resume ao que ganha a batalha pela consciência do público. 

Para que mudanças ocorram no cenário atual sobre os modos de ver o mundo, 

torna-se imprescindível que o espectador tenha em mente que o conhecimento social é 

algo construído e consolidado, frequentemente, sobre interesses de quem detém o poder 

– seja ele um poder político coercivo Estatal, seja ele mais ardilosamente camuflado na 

                                                
69 “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. 

People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love” (MANDELA, 1995). 
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promoção do consenso que sustente a hegemonia, ou quiçá puramente mercantil no 

intuito de alinhar gostos e valores a um consumo global.  Ao propor trajetórias alternativas 

ao conhecimento, faz-se necessário abrir o leque de perspectivas possíveis mediante a 

desconstrução de modelos normatizados e rótulos naturalizados, ofertar novas 

visualidades e histórias narradas, e promover que se repense a forma de ver o outro, sem 

se deixar cair em abstratas generalizações ou preceitos essencialistas, mas em meio a 

especificidades que ora delineiam peculiaridades culturais e diferenças sociais, ora 

celebram identificações comuns e semelhanças globais. 

Dentro desta proposta nasce o Everyday África, apostando na ênfase na vida 

cotidiana como caminho para um mundo mais tolerante, consciente e comprometido. A 

seguir, a pesquisa mergulhará na atuação do projeto, começando com a conjuntura e as 

angústias que o originaram, assim como sua trajetória coletiva até o momento. 

 

 

2.4 – A Aposta do Everyday África por uma nova visualidade africana 

 

Durante o século XX, a mídia tradicional teve preponderante participação na 

formação de concepções de mundo em suas esferas culturais, sociais, econômicas e 

políticas. Com a propagação de códigos naturalizados e cenas dramáticas amplificadas 

pela ausência de outras representações simbólicas, as imagens produzidas contribuíram 

para a edificação de um imaginário ocidental mistificado sobre um mundo distante. Pois 

é na contramão da fotografia subsumida à lógica do capital, que desponta a potência de 

cenas do cotidiano nas mídias sociais.  

No mundo contemporâneo, híbrido e interconectado, a prática fotográfica se abre 

a novas possibilidades comunicativas. Por intermédio das mídias digitais, os indivíduos 

se libertam da onipresença da mídia hegemônica e se tornam agentes no processo de 

construção do conhecimento social. Em um formato de comunicação circular, horizontal 

e em rede, alternativas mais democráticas e colaborativas de produzir e compartilhar 

narrativas visuais e verbais abrem um novo campo de possibilidades capazes de abarcar 

representações e discursos outrora ignorados, além de proporcionar diálogos interativos 

e promover o intercâmbio global de informações e arquivos. A convergência entre a 

Internet e a comunicação sem fio, somada à popularização dos smartphones, amplificam 
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o uso de redes sociais na vida cotidiana dos homens. Atualmente, os usuários de internet 

ultrapassam a marca dos 4 bilhões, compreendendo mais da metade do globo terrestre70.  

A Internet “é o primeiro veículo que oferece, aos indivíduos e coletivos 

independentes de todo o mundo, a chance de comunicar-se, com suas próprias vozes, com 

uma audiência internacional de milhões de pessoas” (DOWNING, 2004, p.270). 

Downing aposta na mídia alternativa, chamada por ele de mídia radical, não apenas para 

preencher as lacunas deixadas pela mídia massiva, mas como forma real de ativismo. 

“Torna-se, portanto essencial dar à Internet um enfoque de mídia radical: consiste na 

participação das pessoas na criação de formas interativas de comunicação que atuam 

como força de compensação para o fluxo unilateral que é próprio da mídia comercial” 

(DOWNING, 2004, p.275). Sob essa perspectiva, se intensifica a potência latente da 

fotografia como prática intelectual e política de contestação e transformação social.  

Duas características se destacam na prática comunicativa das mídias sociais, em 

detrimento das tradicionalmente realizadas:  

1. Primeiro, o preenchimento de lacunas que distorcem a compreensão social sobre o 

mundo. Pois, mesmo considerando que uma certa invisibilidade talvez seja inevitável à 

prática fotográfica, os vazios aqui questionados não são simples ausências, mas temáticas 

e informações intencional e sistematicamente silenciadas do saber público, que influem 

negativamente em percepções, julgamentos e valores coletivos.  

2. Segundo, a produção autoral, por proporcionar que a constituição da mensagem a se 

comunicar ocorra de forma mais direta e sem tantas interferências. Novas histórias 

compartilhadas são agora contadas na voz autoral de seus fotógrafos e recebem 

comentários de espectadores pelo mundo, acarretando na multiplicidade de vozes inerente 

à narratividade digital da atualidade. Os dois pontos serão desenvolvidos a seguir. 

 

Um dos potenciais das novas mídias consiste em promover visibilidade a 

fotografias e histórias que a priori não estariam aptas às páginas dos jornais e revistas. 

Cenas corriqueiras não costumam despertar o interesse das coberturas tradicionais, 

especialmente no que se refere a pessoas comuns; porém, na atualidade, a riqueza da vida 

comum ganha voz e visibilidade global. O Everyday África é apenas uma dentre outras 

iniciativas que atualmente se destacam por enfatizarem a estética do cotidiano nas redes71.  

                                                
70 Segundo dados recentes de pesquisa, 4.021 bilhões de pessoas, 53% da população mundial, são de 

usuários ativos da internet. WE ARE SOCIAL, 2018. Disponível em: 

<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>. Acesso em 04 abr. 2018 
71 Outro projeto com ênfase no cotidiano que conquistou notoriedade para além das redes sociais é o 

Humans of New York. Do fotógrafo americano Brandon Stanton, a iniciativa em tirar fotografias sobre os 
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Com o declarado propósito de preencher as lacunas deixadas pela representação 

mistificada de mundo orquestrada pela mídia hegemônica, o projeto enfatiza humanidade 

do outro em cenas comuns de sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo em que abre as 

brechas para que fotojornalistas tradicionais tenham onde expor imagens que não 

atendem ao espetacular padrão midiático; evidencia-se globalmente os novos fotógrafos 

em seus locais de origem. Quanto à África, representa uma oportunidade de ser mostrada 

em uma multiplicidade de situações, pontos de vista e cenários até então pouco vistos por 

olhares de fora do continente; enquanto que aos espectadores globais, descortina-se uma 

chance de conhecer um pouco mais sobre este vasto e rico território.  

Em uma breve retrospectiva sobre sua trajetória, pode-se observar como ocorreu 

o surgimento de um blog na mão de seus idealizadores, que em 6 meses virou perfil 

coletivo no Instagram e em dois anos se tornou uma comunidade global de contadores de 

histórias locais. 

O Everyday África foi criado em março de 2012 por um fotógrafo e um jornalista 

americanos, Peter DiCampo e Austin Merrill, enquanto realizavam seus usuais trabalhos 

para a mídia tradicional. Na época, Merrill morava na Costa do Marfim e DiCampo em 

Gana. Por viverem no território, ambos estavam um pouco mais familiarizados com o 

continente para além dos eventos espetaculares que documentavam. Enquanto 

trabalhavam em conjunto na produção da reportagem encomendada sobre a situação de 

miséria e violência do pós-guerra na Costa do Marfim, registravam casualmente, com o 

celular, as cenas corriqueiras que presenciavam. Posteriormente, ao olhar para os dois 

grupos de imagens, perceberam que as fotos tiradas ao acaso ‘diziam mais’ sobre a região 

do que as tiradas ‘profissionalmente’. Tal constatação os fez refletir sobre o processo de 

produção de notícias e tudo o que é deixado de fora por não se adequar à temática 

requerida. DiCampo explica que, “se é uma história com frases como “violência étnica 

initerrupta”, você sente que precisa de fotos de refugiados, casas queimadas no chão, os 

sobreviventes com histórias terríveis para contar, etc. Estas são as imagens que farão 

sentido para o leitor” (DICAMPO, 2014a, tradução nossa)72. Portanto, essas são as 

                                                
habitantes da cidade no intuito de revelar a heterogeneidade cultural de Nova York virou uma coletânea de 

histórias sobre a vida de pessoas comuns no mundo todo. Da presença no Instagram, Facebook e outras 

redes sociais, HONY, como é conhecido, possui vinte milhões de seguidores em uma audiência global, três 

livros lançados e virou série televisiva. Mais informações disponíveis em: 

<http://www.humansofnewyork.com>. Acesso em 24 mar. 2018 
72 “If it’s a story with phrases like “continued ethnic violence,” you feel you need photos of refugees, burned 

down homes, survivors with horrific stories to tell, etc. These are the images that will make sense to the 

reader” (DICAMPO, 2014a). 
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imagens que o editor deseja obter e são as que a reportagem mostrará. Mas elas não 

resumem o que é a Costa do Marfim para quem nunca pisou em suas terras. 

O fator que complexifica a questão é que muitas pessoas julgam que efetivamente 

conhecem regiões que lhes são longínquas pelo que captam em documentários, noticiários 

televisivos e reportagens em revistas, chegando a defender seus argumentos com 

veemência, mesmo sem nunca terem conhecido presencialmente esses lugares73. 

DiCampo relata uma conversa que ilustra esta atitude. Ao comentar com um amigo sobre 

sua viagem ao Oriente Médio, imediatamente ele o interrompeu e exclamou: “Eu nunca 

iria viajar em um país Árabe... O que eu conheço que é bom sobre eles?!” (DICAMPO, 

2014a, tradução nossa)74. Pois muitos compartilham a mesma sensação. O Oriente Médio 

é amplamente divulgado como sendo explosivo e violento, não somente em 

acontecimentos verídicos, como nas ficções hollywoodianas que tanto habitam o 

imaginário popular. Da mesma forma, as imagens da fome na África residem na 

consciência do homem moderno. A conclusão a que os autores chegaram é a de que sem 

imagens de situações comuns da vida cotidiana, não tem como o Ocidente mudar sua 

visão espetacularizada sobre os territórios distantes como sendo inferiores, rincões 

destinados à fome e à guerra. Se não está à mostra que outras realidades existem, fica 

difícil para um público não familiarizado assumir que elas existem.  

DiCampo e Merrill, então, se propuseram a contestar o regime de representação 

convencionado ao decidir não somente incluir as fotografias ‘não-acontecimentais’ do 

cotidiano, como exaltá-las. A atitude política contida no projeto se torna mais nítida nas 

palavras categóricas de um de seus principais fotógrafos. “Como homens de consciência, 

eles não podiam ignorar a evidência impressionante de esperança, dignidade e 

positividade que contradiziam a retórica esperada de caos e morte”, declara Acquah75. A 

proposta basilar do Everyday África consiste em dar visibilidade às cenas usuais da vida 

cotidiana e, por conseguinte, à humanidade do outro, para que assim se desafiem os 

estereótipos que distorcem a compreensão de mundo. A crença é de que, preenchendo as 

                                                
73 Nunca esquecerei de uma experiência pessoal na cidade de Chamonix, sudeste da França, em 2006. Em 

uma corriqueira conversa, ao descobrir que eu era do Brasil, um jovem francês se recordou de uma 

reportagem que assistiu na rede BBC sobre as favelas cariocas, e comentou consternado sobre a pobreza 

nessas localidades. Após concordar e dialogarmos sobre, eu tentei ampliar os horizontes do francês falando 
que o Rio de Janeiro era mais do que somente favelas, mas nada o convencia. Para ele, a BBC se mostrava 

mais confiável que a fala de uma carioca. Somente ao visualizar uma fotografia da paisagem de 

Copacabana, que ele não conseguiu reconhecer como “Brasil”, é que foi capaz gerar uma dúvida sobre seu 

conhecimento adquirido. 
74 “I would never travel in an Arab country…What do I know that’s good about them!?” (DICAMPO, 

2014a). 
75 “As men of conscience, they couldn't ignore the staggering evidence of hope, dignity and positivity which 

contradicted with the expected rhetoric of chaos and doom”. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BT_EwLFhqDU/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 12 jun. 2017 
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lacunas através da soma de novas imagens, se amplifique o conhecimento social sobre 

outras aldeias, transformando a forma de se olhar para o diferente. Pois, ao entrar em 

contato com o outro, como argumenta Heller, na interação entre indivíduos sobre o tema 

da África, talvez seja possível desconstruir a percepção limitada e tendenciosa edificada 

pela mídia hegemônica.  

O Everyday África começou com um blog alimentado por DiCampo e Merrill. Ao 

perceberem que outros fotógrafos e jornalistas compartilhavam a mesma sensação, e que 

tinham algo em mãos, deram sequência e expandiram as formas de atuação. Por se tratar 

de um projeto fotográfico, a ênfase na visualidade que o Instagram proporciona casou 

perfeitamente com a proposta e, assim, esta rede social se tornou a principal força de 

atuação do projeto. Com sua utilização, rapidamente o Everyday África conquistou ampla 

e crescente visibilidade global.  

Assim que criaram o perfil no Instagram, seis meses após o blog, já não eram 

apenas os dois fundadores. Quatro fotógrafas colaboradoras somavam o quadro, três 

norte-americanas, Holly Pickett, Shannon Jensen Wedgwood e Glenna Gordon, e uma 

egípcia, Laura El-Tantawy, primeiro olhar endógeno do projeto, se juntaram para 

compartilhar suas imagens da vida cotidiana no continente africano. A princípio, foram 

64 postagens entre novas fotografias e outras anteriormente publicadas no blog, 

repostadas com sua data original. Quanto à recepção, as imagens não ultrapassaram o 

número de 100 curtidas, e o predomínio de comentários é sobre pessoas parabenizando 

pela iniciativa do projeto. No entanto, o crescimento ocorre rapidamente. Em três meses, 

as curtidas ultrapassam a casa dos setecentos e três novos fotógrafos se unem na 

empreitada, os americanos Jane Hahn e Charlie Shoemaker e a americana-somali Idil 

Ibrahim. Ao completar um ano de atuação em setembro de 2013, as fotografias superam 

a casa das mil curtidas e a comunidade já soma quatorze fotógrafos, com a adesão da 

canadense Lindsay Mackenzie, das americanas Nichole Sobecki e Sara Terry, do ganês 

Nana Kofi Acquah e do nigeriano Andrew Esiebo.  

O projeto se inicia com um olhar predominantemente estrangeiro, e boa aceitação 

pública. Fecham o ano de 2013 com mais duas colaboradoras, a tcheca Jana 

Asembrennerova e a americana Alisson Shelley, e com fotografias alcançando mais de 

duas mil curtidas. Sobre a construção coletiva de múltiplos olhares e estilos próprios, em 

uma entrevista sobre o projeto, na época, DiCampo relata: 

Eles contribuem com a diversidade: Charlie Shoemaker lança uma 

mistura de notícias, características e seu próprio estilo de vida semi-

hipster na Cidade do Cabo; Nichole Sobecki está atravessando o 

continente em trabalhos de vídeo freelance e contribuindo com imagens 
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de vida diária para nós ao longo do caminho; Jane Hahn registra a vida 
da cidade em Dakar; Andrew Esiebo está em missão em toda a Nigéria; 

Jana Asenbrennerova fotografa histórias íntimas na República 

Democrática do Congo. A lista continua - todos eles são ótimos 

fotógrafos, todos dedicados às questões que eles fotografam ao mesmo 
tempo que vêem a necessidade de distribuir imagens que vão além dos 

relatórios baseados em problemas (DICAMPO, 2014b, tradução 

nossa)76. 

 

No entanto, logo o objetivo se volta para a conquista de vozes e visões endógenas, 

e em 2014 se juntam ao projeto o nigeriano Tom Saater, o madagascarense Guillaume 

Bonn, o tanzaniano Sam Vox, o sul-africano Barry Christianson, a congolesa Ley Uwera, 

a egípcia-alemã Christina Rizk e a sueca-eritreia Malin Fezehai. Já em 2015, é a vez do 

ugandense Edward Echwalu e das americanas Ricci Shyrock e Whitney Richardson 

adentrarem o projeto. E no ano de 2016, mais quatro fotógrafos, Yagazie Emezi, Daouda 

Corera, Mahmoud Khattab e Girma Berta, da Nigéria, Mauritânia, Egito e Etiópia, 

respectivamente, completam a equipe de 30 fotógrafos colaboradores que compõe o livro 

autoral do Everyday África, realizado no mesmo ano e lançado no início do ano seguinte. 

De início, um olhar predominantemente estrangeiro, se equilibra entre visões de dentro e 

de fora da África. A fala de DiCampo também se altera: “estamos criando novas gerações 

de contadores de histórias e públicos que reconhecem a necessidade de múltiplas 

perspectivas para retratar as culturas que nos definem” (2016, tradução nossa)77. Com o 

passar do tempo, de um escape para as imagens do cotidiano que não cabem nas 

reportagens realizadas para a mídia tradicional, a proposta se volta à documentação diária 

da vida ao redor de fotógrafos nativos, habitantes de diversas regiões do continente.  

A adesão à proposta de enfatizar a vida cotidiana de regiões comumente vistas de 

forma pejorativa não se restringiu aos olhares sobre a África. Logo após a criação do 

projeto, em diferentes localidades, diversos fotógrafos que compartilhavam da mesma 

frustração na limitação e direcionamento das coberturas fotográficas aderiram ao projeto 

e deram origem a diversos @everydays. Da Ásia à América Latina, passando por Iran, 

Afeganistão, Índia, Europa Oriental, Bronx, Guatemala, entre outros, que juntos formam 

o Everyday Projects. Além de blog, Instagram e o livro autoral do Everyday África, o 

                                                
76 They contribute diversity: Charlie Shoemaker shoots a mix of news, features, and his own semi-hipster 

lifestyle in Cape Town; Nichole Sobecki is criss-crossing the continent on freelance video assignments and 

contributing daily life images to us along the way; Jane Hahn shoots city life in Dakar; Andrew Esiebo is 

on assignment all over Nigeria; Jana Asenbrennerova photographs intimate stories in Democratic Republic 

of Congo. The list goes on—they are all great photographers, all dedicated to the issues they photograph 

while simultaneously seeing a need to distribute images that go beyond issue-based reporting (DICAMPO, 

2014b). 
77 “We are creating new generations of storytellers and audiences that recognize the need for multiple 

perspectives in portraying the cultures that define us” (DICAMPO, 2016). 
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projeto internacional conta com site, Facebook, Twitter, publicações, exposições, 

festivais, painéis e discussões pelo mundo, além de workshops e oficinas educacionais 

nos EUA e em Mombasa, no Quênia78. 

Um ponto forte da iniciativa é não se limitar à visão autoral de um fotógrafo, mas 

se desenhar sobre uma construção coletiva através de múltiplas vozes e olhares sobre os 

diversificados países africanos – continente onde a pesquisa se concentra. Cada fotógrafo 

detém um olhar singular e realiza escolhas pessoais diárias em estilos de imagens que 

lhes são próprios. Para isso a dinâmica do Instagram se encaixa perfeitamente. Por mais 

que as imagens aparecem na timeline das pessoas uma a uma, quando se entra no perfil, 

o destaque é para o conjunto de imagens que modelam a narrativa constituída no coletivo. 

Com o foco no que é familiar, três objetivos parecem delimitar a ação coletiva: 

transcender os estereótipos cristalizados; celebrar as semelhanças globais; e promover a 

cultura local agregando também o que ela possui de singular, de diferente. As cenas 

comuns à vida de qualquer pessoa, independentemente de sua localidade, convidam à 

vinculação por similaridade. Já as imagens corriqueiras onde a diferença fala mais alto, 

pois denotam especificidades de outra cultura, clamam por um olhar mais compreensivo 

e aberto ao diferente que em nenhum momento deixa de ser “um como nós”.  

Contudo, é importante observar que a finalidade não é a de apresentar uma visão 

unificada da África, mas aproveitar as facilidades das redes sociais para apresentar 

lugares, desvendar especificidades e contar histórias sobre os habitantes do continente, 

sob uma multiplicidade de pontos de vista. Não obstante, o objetivo tampouco é retratar 

uma “África feliz”, a ponto de cometer o mesmo equívoco de uma visão parcial dos fatos. 

Violência e miséria existem, não somente na África, mas inclusive nela; porém, enxergar 

todo um continente apenas sobre esses aspectos é promover uma visão limitada e 

tendenciosa da realidade. As mídias tradicionais seguem abastecendo a massa com as 

tragédias e conflitos do mundo. Apesar do Everyday África contar com a existência 

dessas imagens e focar seu trabalho em outras temáticas e perspectivas, algumas 

fotografias mencionam contradições e problemas constituintes da vida cotidiana dos 

habitantes do território africano.   

Outro ponto forte é a voz autoral, posto que os fotógrafos colaboradores criam, 

selecionam e compartilham narrativas não somente visuais como verbais, que variam de 

pequenas informações a longas histórias contadas. Esta prática contrasta com o processo 

                                                
78 De acordo com DiCampo (2016), uma iniciativa em que estão trabalhando é uma produção teatral que 

explore a relação entre as fotografias e o comentário no Instagram, considerando as várias percepções sobre 

o continente.  
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de constituição dos discursos midiáticos, onde normalmente não é o próprio fotógrafo que 

seleciona e edita as imagens, como tampouco redige legendas e textos que as 

acompanham. Finalmente, pode-se fazer o que há tempos Benjamin já aconselhava, ser 

“do fotógrafo a capacidade de colocar em suas imagens legendas explicativas que as 

arranquem da clausura da moda e lhes confiram um valor de uso revolucionário” 

(BENJAMIN, 2012, p.138). Aproveitando as ferramentas da contemporaneidade, o 

fotógrafo escreve suas próprias legendas, que podem conter nome e sobrenome do 

fotografado, data e localidade de onde a imagem foi destacada, breve contextualização 

histórica e relatos, por vezes longos, sobre o encontro sucedido ou sobre uma reflexão 

pessoal.  

Da mesma forma, o escritor fotografa. Derrubam-se barreiras de competência, por 

se criar imagens e textos, ou camadas de significância, entre a imagem e a escrita. O 

fotógrafo compartilha não somente a sua visão, mas também a sua voz. Em casos como 

o do Everyday África, onde o propósito político se encontra presente, o olhar de produtor 

surge consciente da construção cultural em que, como ser social, se encontra inserido. E 

espera por espectadores igualmente conscientes e críticos no processo de construção das 

mensagens. Afinal, o espaço para a fala do espectador se encontra não somente 

disponível, como é profundamente desejado. Os números de curtidas e comentários 

comprovam um tipo de eficiência das postagens em aplicativos nas redes sociais, pois 

concretizam, de certa forma, o alcance da comunicação do perfil junto ao seu público.  

Não se deve esquecer que como qualquer produto cultural, também a Internet e as 

mídias sociais se tornam produtos da barbárie. Após ser vendido ao Facebook, em 2012, 

o Instagram passou a aceitar propagandas entre seus perfis que adentram os olhares do 

espectador de forma sutil e sedutora, típico das táticas publicitárias. Casos de censura de 

conteúdos que são julgados inadequados e retirados de circulação sem qualquer aviso 

prévio ou margem para conversa também promovem dúvidas sobre a liberdade de 

expressão ou da arte e o controle das novas mídias. Questões problemáticas como 

acessibilidade e vigilância permeiam a contemporaneidade e precisam ser consideradas, 

discutidas e o público conscientizado. 

Todavia, tais questões não anulam a potência inerente às novas mídias, da mesma 

forma com que o excesso de imagens que surgem cotidianamente no híbrido mundo 

imagético atual não inviabiliza a potência latente da fotografia. O campo de possibilidades 

proporcionado por sua utilização em larga escala não pode ser ignorado – como não está 

pelos que a usam à serviço da barbárie –, pelo contrário, precisa ser problematizado 

criticamente e orientado socialmente como ferramenta de ação política, nos moldes da 
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mídia radical teorizada por Downing. Para isso, contudo, Kellner afirma ser necessária 

uma pedagogia da mídia, pois as pessoas não são naturalmente críticas em relação à 

própria cultura, e, portanto, precisam ser instrumentalizadas para que possam  

discernir as mensagens, os valores e as ideologias que estão por trás dos 

textos da cultura da mídia. Quando as pessoas aprendem a perceber o 

modo como a cultura da mídia transmite representações opressivas de 

classe, raça, sexo, sexualidade, etc. capazes de influenciar pensamentos 
e comportamentos, são capazes de manter uma distância crítica em 

relação às obras de cultura da mídia e assim adquirir poder sobre a 

cultura em que vivem. Tal aquisição de poder pode ajudar a promover 
um questionamento mais geral da organização da sociedade e ajudar a 

induzir os indivíduos a participarem de movimentos políticos radicais 

que lutem pela transformação social (KELLNER, 2001, p. 83). 

 

O Everyday África acredita na prática pedagógica para a construção do olhar e 

desenvolve uma atividade onde percorre escolas para problematizar sobre o 

conhecimento de África e promover a desconstrução de estereótipos entre os alunos. O 

contato se inicia com a pergunta “Que palavra vem à mente quando você pensa na 

África?”, e por mais variadas que possam ser, as respostas costumam chocar. A exemplo 

das respostas de estudantes em Illinois, EUA, registradas e postadas no Instagram do 

projeto79. A primeira palavra sugerida foi “Ruim”. Seguida de “fome”, “pobreza”, 

“recursos escassos (sem água)”, “guerra”, “seca”, “girafa”. 

Os ensinamentos propostos nas oficinas vão além da técnica fotográfica ao 

abordar temas como construção da narrativa e representação, e se utilizam de cenas do 

Everyday África para promover uma compreensão mais ampla da vida no mundo. De 

acordo com dados coletados no site do projeto, mais de 2.500 alunos já foram impactados 

com esta iniciativa. Outro exemplo a ilustrar essa prática pedagógica vem do encontro de 

estudantes do ensino médio de uma escola em Washington DC, Estados Unidos, com os 

de Mombaça, no Quênia. Através do compartilhamento de imagens de suas escolas e 

comunidades, e dialogando ‘cara a cara’ via Skype sobre suas imagens de mundo e 

curiosidades da vida cotidiana em outros países, estes alunos podem desconstruir 

preconcepções e efetivamente conhecer crianças de distintas sociedades para perceber, 

por fim, que não há grandes diferenças assim. Um depoimento de uma estudante da 

Woodrow Wilson High School, em Washington D.C., revela seu aprendizado: 

Sua apresentação me mostrou um lado da África muito contrário ao que 
a mídia me disse. A mídia retratou a África como um lugar violento 

cheio de doenças e turbulências políticas. Você me mostrou, no entanto, 

                                                
79 A imagem data de 23 de março de 2014 e obteve grande repercussão no Instagram, para a época, com 

1.237 curtidas e 269 comentários de pessoas compartilhando suas opiniões e sentimentos sobre “O que é 

África para você?”. Imagem disponível em: <https://www.instagram.com/p/l5BEY4jokM/?taken-

by=everydayafrica>. Acesso em 14 dez. 2017. 
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que, apesar da parcela de problemas, existem algumas partes do 
continente onde as pessoas são pacíficas e vivem simplesmente.80 

 

Crianças apreendem o mundo por mimese desde o nascimento, copiam os gestos 

da mãe ou de seus cuidadores para crescer e imitar os amigos e todos mais a sua volta, 

naturalmente introjetando e reproduzindo concepções e valores de sua cultura e relações 

sociais. Porém, como considerado anteriormente, a vida cotidiana está repleta de 

alternativas e aberta às oportunidades. Aproveitando as possibilidades comunicativas da 

contemporaneidade, encontros e trocas precisam ser promovidos e potencializados. O 

Projeto Everyday aposta na soma de cenas do cotidiano de regiões longínquas do mundo 

ao imaginário preexistente com a proposição de “mudar a forma como vemos o mundo”.  

A partir da reflexão de Hall sobre a representação do outro, pensa-se em 

““contraestratégias” e nas “políticas de representação” – a maneira como um sentido pode 

ser disputado, e se um regime específico de representação pode ser desafiado, contestado 

ou transformado” (2016, p.28). A diferença, assim como a fotografia, é ambivalente. Por 

não poder ser fixado num só modelo eterno, o sentido está em constante disputa. 

Conforme argumenta Hall, o sentido “está sempre disponível e sendo negociado no 

diálogo entre estas culturas nacionais e seus “outros”” (Ibid., p.156), exatamente porque 

ser algo que se encontra em contínuo processo de construção. Contudo, por mais que não 

seja fixo nem imutável como as categorizações subentendem que sejam, o sentido das 

coisas no mundo está imbricado na própria constituição cultural das pessoas, em seus 

mapas mentais e imagens de mundo. A estudante outrora citada revelou que não sabia das 

pessoas pacíficas vivendo suas vidas, mas a visão de uma África de fome e de guerra 

ainda vive em seu imaginário, nítido em palavras que consideram a boa vida ‘apesar dos 

problemas’. Talvez apenas algumas fotografias não sejam suficientes para transformar 

por completo valores e concepções de mundo há muito moldados segundo a ordem 

cultural dominante.  

Portanto, Hall adverte que, apesar do sentido estar em negociação, e “embora a 

adição de imagens positivas ao repertório amplamente negativo do regime dominante de 

representação aumente a diversidade [...] o aspecto negativo não é necessariamente 

deslocado” (Ibid., p.218). Algumas pessoas parecem estar tão profundamente enraizadas 

                                                
80 “Your presentation has shown me a side of Africa very contrary to what the media has been telling me. 

The media has portrayed Africa as a violent place full of disease and political turmoil. You have shown me, 

however, that despite its fair share of problems, there are some parts of the continent where the people are 

peaceful and live simply.” - A middle-school student at Woodrow Wilson High School in Washington D.C. 

Disponível em: < http://everywhere.everydayprojects.org/views/infopage.html#classroom-tools>. Acesso 

em 14 dez. 17. 
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em seu próprio etnocentrismo a ponto de não conseguirem perceber o outro pelo que ele 

efetivamente é, mas somente em meio às suas próprias lógicas e pré-concepções de 

mundo. Problematiza-se, portanto, se é possível olhar o outro com mais equidade e se 

desprender de um regime de representação culturalmente construído, a partir de uma nova 

visualidade positiva sobre distintas sociedades. 

Como visto, o coletivo faz uso social e político de fotografias e evidencia a 

construção cultural e histórica das imagens que habitam o mundo. Sua proposta é “elevar 

o cotidiano para sua maior importância, usar a nossa presença nas redes sociais como 

nossa própria onda de imagens, derrubando as barreiras imaginárias que nos separam” 

(DICAMPO, 2016). Como a vida cotidiana é retratada, a África representada e se as 

barreiras podem ser ultrapassadas por intermédio das cenas do Everyday África, é o que 

será visto com mais detalhes a seguir.  
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CAPÍTULO 3 – EVERYDAY ÁFRICA: FOTÓGRAFOS, FOTOGRAFADOS E 

FOTOGRAFIAS  

 

“O que me motiva é a minha forte crença de 

que tantos eventos ocorridos aqui devem ser 

conhecidos pelo mundo exterior. [...] Eu falo 

sobre a realidade da vida aqui. Não tem 

nada a ver com “o país onde a vida não vale 

a pena”, imagem com a qual está 

vinculado”. 

Ley Uwera 

 

O Everyday África utiliza a prática política da Fotografia Documental com a 

proposição de construir uma nova visualidade sobre a África Contemporânea. Após 

contextualizar sobre Fotografia e África, de acordo com as duas linhagens que se 

entrecruzam e fundamentam a investigação, o Documentarismo e o Orientalismo, resta 

mergulhar no que efetivamente o projeto escolhido como corpus da pesquisa tem a dizer. 

Observa-se que o projeto tensiona a Mídia em dois pontos distintos: o primeiro, em seu 

poderio hegemônico, ao fazer uso primordial de uma mídia social com possibilidades 

globais mais horizontalizadas, circulares e autônomas; já o segundo ponto, em sua estética 

dominante, ao adotar o tema do Cotidiano para o preenchimento de lacunas quanto à 

humanidade do outro e como estratégia de aproximação e diálogo entre os homens. Desta 

feita, resta aprofundar na análise sobre a atuação do projeto Everyday África, no perfil do 

Instagram, no ano de 2016. O método da Análise de Conteúdo aplicado na pesquisa se 

constituiu em delimitar categorizações e séries de análise divididas em diferentes etapas 

capazes de proporcionar um exame detalhado dos fotógrafos, do referente (a África) e das 

imagens postadas no Everyday África. 

 

 

3.1 – Metodologia 

 

A teorização realizada nos primeiros capítulos buscou contextualizar e ponderar 

sobre as angústias que resultaram no surgimento do Everyday África. Questões como o 

destino da fotografia documental e o olhar construído sobre a África estão presentes nas 

problematizações originárias e na contraestratégia realizada pelo projeto analisado, e, 

portanto, não poderiam ser ignoradas. Demandas complexas que, desde o começo, 
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desafiaram a trajetória do presente trabalho. No entanto, sua complexidade não cessa em 

sua teorização. Estabelecidas as bases, vale ressaltar que a parte analítica também 

apresenta desafios extensos. O Everyday África é uma construção coletiva, mais de 30 

fotógrafos com diversos estilos e nacionalidades, espalhados por um vasto continente. O 

cotidiano, por sua vez, oferece infinitas possibilidades a se abraçar. O resultado, como 

não poderia deixar de ser, culmina em uma coleção de fotografias bastante heterogênea, 

conforme a idealização original de múltiplas vozes e visões.  

A decisão foi por delimitar séries fotográficas capazes de desenhar um fundo mais 

homogêneo de análise. Tal proposição segue o argumento de Mauad (2005) que declara 

ser preciso, na contemporaneidade, para que se possa trabalhar de forma crítica com a 

fotografia, que esta não esteja limitada a um simples exemplar, mas corresponda a 

imagens em série. Uma única fotografia não seria capaz de abarcar a multiplicidade de 

temas, situações e sentidos possíveis em tão vasto continente e tampouco resumir 

diversificadas visões e pontos de vista.  

Como desde o princípio a proposta é pensar a fotografia em seu âmbito 

comunicacional, serão analisadas questões referentes não apenas ao fotógrafo e não 

somente à imagem por sua excelência técnica, mas abrangendo a tríade dialógica como 

um todo: fotógrafo-fotografado-espectador.  

Portanto, devido à ênfase no potencial comunicativo da fotografia, a metodologia 

escolhida como a que melhor se alinha à proposta de investigação sistemática pretendida 

é a análise de conteúdo, nos moldes propostos por Laurence Bardin. Segundo a autora, a 

análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens” 

(BARDIN, 1977, p.38, grifos do autor), que visam a um ensinamento posterior e para 

além de simples descrições, pois sua intenção é “a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção)” (Id., ibid., grifos do autor) 

destas mensagens.  

Decidiu-se, portanto, fazer a coleta com base em Mauad e desenvolver a parte 

analítica com Bardin. Como a finalidade da pesquisa é investigar se a fotografia apenas 

reforça crenças preexistentes ou se ela tem a potência de intervir e disputar concepções 

de mundo por meio de novas sensibilidades e histórias da vida cotidiana na África, é 

preciso investigar, a princípio, a produção de fotografias como promessa de uma nova 

visualidade do continente e, em seguida, observar as possíveis respostas do espectador à 

estas imagens.  
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Utiliza-se o tempo possível para reforçar que não se trata de um trabalho sobre 

recepção. No entanto, como a fotografia é pensada em seu âmbito comunicacional, 

considera-se a presença de um espectador destinatário da mensagem fotográfica. 

Portanto, o conteúdo da interação suscitada pela postagem na rede social será considerado 

e examinado mais à frente. À priori, a pesquisa se concentrará na análise sobre o trabalho 

que está sendo efetivamente realizado pelo Everyday África. 

Desta forma, o processo metodológico transcorre em três fases:  

 1ª. fase: pré-análise do projeto; 

 2ª. fase: coleta, exploração e categorização do material selecionado; 

 3ª fase: tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

  

3.2 – Primeira Fase: pré-análise 

 

A primeira fase, a de pré-análise, corresponde ao primeiro contato com os 

documentos que serão analisados. Aqui ocorre a coleta das primeiras impressões e 

orientações a respeito do material. Esta fase compreende: leitura flutuante, definição do 

corpus de pesquisa, formulação de hipóteses e objetivos, e preparação do material. 

O primeiro ano da pesquisa foi dedicado à leitura flutuante das fotografias 

postadas pelo Everyday África, concomitantemente ao embasamento teórico da pesquisa. 

Afloraram questionamentos sobre a fotografia frente às interferências midiáticas e 

institucionais, e a consolidação de uma imagem de mundo distorcida e um conhecimento 

mistificado sobre terras distantes, delimitando, com isso, os primeiros percursos teóricos. 

Já as observações sobre o Everyday África foram realizadas desde seu surgimento em 

2012 nas diversas mídias onde atua e em entrevistas concedidas, mas com especial 

atenção ao compartilhamento cotidiano de fotografias no Instagram. 

De acordo com as primeiras observações, o corpus de pesquisa definido 

corresponde à atuação do Everyday África no Instagram. Constatou-se que, por sua ênfase 

no visual e pela possibilidade de fala autoral, interação social e alcance global, esta rede 

social representa o carro-chefe do projeto. Devido às possibilidades proporcionadas pelas 

novas mídias, descortinam-se áreas de atuação para um grupo infinitamente superior de 

fotógrafos de todo o mundo, ao mesmo tempo em que se ampliam as brechas para aquelas 

imagens que anteriormente não alcançavam repercussão pública por não se enquadrarem 

ao que era requerido pela mídia hegemônica. As redes sociais dão autonomia ao fotógrafo 

em suas postagens autorais, sendo ele próprio o responsável por selecionar as imagens e 

o que escrever sobre elas. Após quase um século da fala de Benjamin, finalmente é o 



108 

 

próprio artista o responsável por selecionar as imagens e escrever suas legendas, quiçá, 

revolucionárias81. 

Devido a sua ênfase no visual, o Instagram tem sido amplamente utilizado por 

fotógrafos de todos os cantos do planeta em busca de visibilidade global. Apesar de 

reconhecer a existência e importância de outras redes como Facebook e Twitter, e 

igualmente de meios tradicionais, como os livros de arte, a análise se concentrará sobre o 

Instagram como meio de atuação.  

Entretanto, mesmo se dirigindo a apenas uma mídia social, ainda assim é 

necessário delimitar um conjunto de dados viável para a investigação. Portanto, foi 

definido que o recorte da pesquisa serão as fotografias postadas no ano de 201682. 

Mediante a pré-análise, em uma leitura flutuante das imagens postadas e suas 

repercussões desde o início do Everyday África no Instagram, foi percebido um 

crescimento gradual tanto de fotógrafos colaboradores a somar novos olhares e discursos, 

como de público seguidor com suas curtidas e comentários. O ano de 2016, ano em que 

o projeto completa quatro anos de atuação, corresponde a um período de intensa atividade 

e consolidação tanto do time de fotógrafos colaboradores, quanto de público seguidor do 

perfil; e, portanto, o período se adequa ao exame aqui pretendido.  

Retomando a hipótese a ser investigada, presume-se que as fotografias sobre a 

vida cotidiana na África possuem a potência de tensionar concepções e imagens de mundo 

outrora parcial e tendenciosamente constituídas. Para que se alcance o objetivo principal 

da pesquisa, pretende-se primeiro percorrer o caminho trilhado abaixo: 

 Compreender o olhar do autor que está por trás da produção fotográfica e sua 

influência na criação da nova visualidade da África.  

 Examinar que África está representada no período em análise para estimar a 

representatividade83 do projeto no continente.  

 Descrever que cotidiano é esse revelado em cenas que visam preencher as lacunas 

no conhecimento social outrora mistificado. 

 

                                                
81 Como mencionado no final do segundo capítulo (p.96), Benjamin argumenta ser “do fotógrafo a 

capacidade de colocar em suas imagens legendas explicativas que as arranquem da clausura da moda e lhes 

confiram um valor de uso revolucionário” (BENJAMIN, 2012, p.138). 
82 Não foram incluídos vídeos nem comunicados postados no período em análise, apenas fotografias. 
83 Aplica-se aqui o conceito de representatividade no intuito de verificar se a representação realizada pelo 

projeto em questão pode ser considerada representativa da África, se o conjunto de imagens fala por todo 

o continente. O Everyday África se propõe a recriar a visualidade de um vasto território, portanto, será 

observado se as fotografias postadas em seu perfil no período em análise dão conta do que é a África, ou 

se somente algumas regiões aparecem com frequência enquanto que as outras não são representadas. 
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Pretende-se, assim, responder ao objetivo principal do projeto: analisar se a 

fotografia tem a potência de disputar concepções de mundo preexistentes através da soma 

de novas imagens sobre a vida cotidiana na África.  

Na sequência das investigações, a organização do material teve como desafio 

tornar uma grande quantidade de fotografias heterogêneas operacional, para que, desta 

forma, fosse possível sistematizar as idéias iniciais, compor as séries e partir para a 

análise. 

 

 

3.3 – Segunda Fase: organização e categorização 

 

A segunda fase da análise de conteúdo consiste na exploração do material: 

momento de organizar, sistematizar e categorizar o conteúdo coletado segundo 

características pertinentes aos objetivos e propostas de trabalho. De acordo com Bardin 

(1977), é tempo de transformar dados brutos em dados organizados, por meio de 

associação e categorização com base em regras precisas sobre as informações do 

conteúdo em análise.  

Como o interesse da pesquisa se desenha em torno da função pública da fotografia, 

em sua tarefa de consubstanciar o conhecimento social a respeito do mundo e, em 

especial, da África; a análise sobre o trabalho desenvolvido pelo Everyday África 

compreenderá desde o autor do discurso fotográfico, passando pelas imagens e o que elas 

representam, até o que é possível perceber sobre a reação dos espectadores dentro do 

perfil no Instagram. Serão realizadas as seguintes tipologias de análises:  

 Análise Estrutural – sobre o olhar dos Fotógrafos 

 Análise Quantitativa – sobre a representatividade da África representada 

 Análise Temática e Formal – sobre as Fotografias da vida cotidiana 

 

INSTAGRAM @EverydayAfrica 2016 UNIDADE DE CONTEÚDO 

Análise Estrutural 23 Fotógrafos (com 836 fotografias) 

Análise Quantitativa 54 Países (em 893 fotografias)84 

Análise Temática e Formal 836 Fotografias (de 23 fotógrafos) 

 

                                                
84 O Everyday África desenvolve uma iniciativa intitulada #followfriday que consiste em selecionar 

fotografias postadas na rede com a hastag #everydayafrica e compartilhá-las na página do perfil do projeto. 

Assim, essas imagens adentram a análise da África representada, subindo o número de 836 para 893 

fotografias selecionadas, mas não são contabilizadas nem quanto à produção dos fotógrafos colaboradores 

nem na análise temática e formal por esta levar em consideração o produtor de cada postagem. Outro fator 
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3.3.1 – Análise Estrutural: Fotógrafos, o olhar por trás das imagens 

 

A análise se inicia pelos criadores da nova visualidade compartilhada sobre a 

África: os fotógrafos. Muitos já passaram pelo perfil do Everyday África no Instagram85, 

no entanto trinta são os considerados fotógrafos colaboradores, que de forma frequente 

ou eventual, contribuem com o projeto e compõe o livro lançado no início de 2017, 

Everyday Africa: 30 photographers re-picturing a continent.  

Dos fotógrafos colaboradores serão selecionados os que postaram ao menos uma 

fotografia no ano de 2016. Dentro deste recorte, o número fecha em 23 olhares autorais a 

postar fotografias durante o período determinado no perfil do Everyday África no 

Instagram.  

 

CORPUS DE PESQUISA ANO UNIDADE DE CONTEÚDO 

Instagram @EverydayAfrica 2016 23 Fotógrafos 

 

O Everyday África é uma comunidade eclética que agrega desde africanos nativos 

e descendentes de africanos86, a estrangeiros que estão só de passagem ou que vivem há 

anos na África, somando olhares de dentro e de fora em distintas gradações. Consagrados 

fotojornalistas e documentaristas premiados estão ao lado de jovens fotógrafos 

documentais, fotógrafos amadores, artistas visuais, jornalistas e filmakers; todos em 

participações singulares que se desdobram de modos distintos e se concentram em 

diferentes temas, estilos e localidades. Alguns seguem atuando prioritariamente para as 

grandes corporações de mídia internacionais, realizando reportagens sobre os males que 

afetam o continente; outros buscam romper com certas tipologias e desenvolvem 

documentações mais a longo prazo e com diferentes enfoques; e há os que apenas estão 

fotografando livremente a vida que se desenrola ao seu redor. Desta forma, misturam-se 

artistas que registram diversos países por onde passam aos que fotografam sua própria 

cidade natal.  

                                                
que leva à não coincidência dos números de fotografias analisadas por categoria é que, em algumas poucas 

imagens, não consta a localidade de onde foi tirada a foto. A exemplo de Nana Kofi Acquah que por ventura 

fala de África como um todo, não especificando uma região. 
85 Não serão contabilizados os que não são considerados colaboradores efetivos, como no caso das eventuais 

participações de Emeka Okereke, fotógrafo de um projeto parceiro, o @invisibleborders; ou de fotógrafos 

que, por ventura, postam imagens com a #everydayafrica e acabam selecionados para aparecer no perfil 

dentro da iniciativa #followfriday.  
86 Idil Ibrahin é de nacionalidade somali-americana, nascida nos EUA, mas de família proveniente da 

Somália, e Malin Fezehai é eritréia-sueca, nascida na Suécia, filha de pai eritreu e mãe sueca. 
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Por mais que a proposta seja coletiva, a atuação de cada um é individual e singular. 

As fotografias são criadas, comentadas, compartilhadas e assinadas por seus autores para, 

em seguida, somar ao que se constitui como Everyday África. Como anteriormente 

ponderado, a trajetória de vida e a bagagem cultural moldam olhares e escolhas durante 

a vida profissional de cada um destes artistas. Com o propósito de se alcançar um pano 

de fundo mais homogêneo de análise, optou-se por iniciar desmembrando o coletivo em 

análises individuais para, a posteriori, remontá-los de acordo com o produto de suas 

origens, atuações e estilos preferenciais. Contudo, apesar do desmembramento para 

análise, compreende-se o valor de múltiplas vozes e visões para que uma missão tão 

audaciosa seja capaz de se realizar. O percurso de análise dos fotógrafos ocorreu em três 

etapas.  

 Primeira etapa: durante a pré-análise do projeto surgiram as primeiras observações 

sobre as particularidades dos fotógrafos contribuintes.  

 Segunda etapa: em meio à exploração do material, foram examinados os 

fotógrafos um a um, não somente em relação ao projeto em questão, mas incluindo 

as informações contidas em seus sites profissionais e algumas entrevistas 

concedidas e disponibilizadas na internet.  

 Terceira etapa: por fim, foram observadas, objetiva e sistematicamente, as 

atuações dos fotógrafos selecionados no Instagram do Everyday África em meio 

às 836 fotografias compartilhadas durante o ano de 2016.  

 

Dentre os 23 fotógrafos selecionados, a distribuição por gênero ocorre com pouca 

distinção, 56,5% são homens e 43,5% são mulheres, e, portanto, não será considerada 

relevante.  

HOMENS MULHERES 

56,5% 43,5% 

 

Quanto à nacionalidade, 60% são africanos enquanto 40% são estrangeiros. Como 

a proveniência e a bagagem cultural influenciam o olhar do fotógrafo e refletem em sua 

produção final, esta questão será investigada a seguir.  

 

AFRICANOS ESTRANGEIROS 

60% 40% 

 

Assim como os fotógrafos são heterogêneos entre si, suas participações ao longo 

do ano em análise também o são. Enquanto alguns se destacam com uma atuação 
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constante em todos os meses do ano, seja através de diversas fotografias postadas ou de 

poucas imagens mensais, outros contribuem apenas eventualmente. Como se compreende 

que a frequência nas contribuições influi no conjunto de imagens que ao final aparecem 

como Everyday África, a participação de cada fotógrafo foi previamente quantificada – 

como pode-se ver no gráfico abaixo (gráfico 1) – para que se perceba se a construção é 

realmente fruto de múltiplos olhares ou predominante de uns poucos.  

 

Gráfico 1 – Frequência de Participação dos Fotógrafos: 

 

Nota-se que por mais que a atuação de alguns fotógrafos, no período destacado, 

prevaleça sobre outros, a diferença não chega a significar a primazia de um olhar sobre o 

outro e, portanto, se considera que tais percentuais não comprometem a proposta de 

construção coletiva do projeto.  

Deste modo, com o objetivo de delimitar onde estes fotógrafos dialogam e onde 

eles diferem essencialmente, foram estabelecidos cinco tipos de categorias basais. São 

elas: 
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CATEGORIA BASAL 1 PERGUNTA 

Nacionalidade 

 

Qual a proveniência do fotógrafo? É 

africano ou estrangeiro? Onde vive? 

CATEGORIA BASAL 2 PERGUNTA 

Forma de Atuação 
As fotografias postadas no perfil do 

Everyday África são predominantemente 

da localidade onde o fotógrafo vive ou de 

diversas regiões africanas? 

CATEGORIA BASAL 3 PERGUNTA 

Frequência de Postagens 

 

Qual é a frequência de sua contribuição: 

constante ou eventual? 

CATEGORIA BASAL 4 PERGUNTA 

Estilo Preferencial 

 

Qual seu estilo de atuação preferencial, 

fotojornalista e/ou documental? 

CATEGORIA BASAL 5 PERGUNTA 

Temática do Cotidiano 
A fotografia da vida cotidiana para o perfil 

do Everyday África constitui a essência da 

atuação do fotógrafo no ano de 2016? 

 

Tais categorias servirão para embasar as primeiras análises sobre o olhar por trás 

da nova visualidade de África promovida pelo projeto. Agora um pouco mais sobre o que 

se procura descobrir em cada categoria estipulada. 

 

1. Nacionalidade: a primeira categoria consiste em saber a proveniência do 

fotógrafo. Se seu olhar é nativo do continente ou não, se é africano ou 

estrangeiro, assim como a região onde mora.  

2. Forma de Atuação: a segunda categoria revela se as fotografias são 

predominantemente da localidade onde o fotógrafo vive ou se são de múltiplas 

regiões por onde seu autor se encontra de passagem.  

3. Frequência de Postagens: a terceira considera a quantidade de fotografias 

compartilhadas por artista em cada mês de 2016. O objetivo é detectar se a 

colaboração ocorreu de forma constante ao longo do ano ou se foi apenas 

eventual. A frequência de compartilhamentos por autor interfere na 

constituição do produto final apresentado ao público e precisa ser considerada.  

4. Estilo Preferencial: a quarta categoria diz respeito às preferências estilísticas 

e ao histórico profissional de cada um. Se o fotógrafo se encaixa na vertente 

documental, se carrega bagagem como fotojornalista, ou mesmo se segue 

atuando preferencialmente para a mídia internacional.  

5. Temática do Cotidiano: a quinta e última categoria argumenta sobre a 

escolha do cotidiano especificamente, questionando se a fotografia da vida 
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cotidiana na África e, consequentemente, a participação no projeto em 

questão, constituem a essência da atuação do fotógrafo no momento ou se ela 

corresponde mais a um subproduto derivado de reportagens em outras 

temáticas e abordagens, como um escape para as fotografias que não se 

enquadram no requerido pelos periódicos internacionais.  

 

Vale ressaltar que a definição de categorias em toda a pesquisa segue a técnica 

desenvolvida por Bardin (1977), que pondera que as categorias para serem consideradas 

boas devem possuir específicas qualidades: seguir o princípio de exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, fidelidade e produtividade. Além de corresponder aos 

princípios listados, cada categoria selecionada tem muito a dizer sobre a atuação dos 

fotógrafos e, por conseguinte, sobre o projeto final alcançado.  

Após o cruzamento de dados referentes a esta primeira categorização, esclareceu-

se que se tratam de dois distintos agrupamentos de fotógrafos. Portanto, realizou-se um 

reagrupamento progressivo que resultou em duas categorias finais. Elas formam 

denominadas como Nômades e Nativos. 

 

CATEGORIA FINAL 1 DEFINIÇÃO 

 

Nômades 

Predomínio de Fotógrafos estrangeiros 

com olhares exógenos que estão de 

passagem, com contribuições eventuais e 

tem o cotidiano como escape. 

CATEGORIA FINAL 2 DEFINIÇÃO 

 

Nativos 

Predomínio de Fotógrafos africanos com 

olhares endógenos que documentam 

frequentemente a localidade onde vivem e 

o cotidiano é a essência de sua atuação. 

 

É importante ressaltar que nenhuma das categorias listadas determina, de forma 

isolada, a que grupo o fotógrafo pertence, mas um conjunto de três ou mais características 

conjuntas define a colocação em um ou outro grupo. Por exemplo, a nacionalidade não 

define sozinha a qual dos grupos pertence. Idil Ibrahim e Malin Fezehai possuem 

nacionalidade africana por suas ascendências, mas como nasceram e cresceram fora do 

continente, suas trajetórias de vida e escolhas profissionais as aproximam dos olhares que 

estão de fora. De fato, ao responder às perguntas estipuladas pelas categorias de base, 

dois grupos heterogêneos surgiram entre si. Um grupo composto por olhares exógenos, 
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denominados aqui como Nômades, e outro grupo de olhares endógenos, chamados de 

Nativos. 

As nomenclaturas foram dadas apenas para facilitar a menção a um ou a outro 

grupo. A conceituação de nômade requerida corresponde aos pastores que atravessam 

fronteiras nacionais em busca de melhores pastagens, em alusão aos fotógrafos que 

percorrem diversos países à procura de boas imagens. Não há qualquer intenção 

pejorativa a esta denominação, assim como tampouco há no conceito de nativo, que 

apenas demarca os que nasceram e moram na África. Inclusive, o termo nômade surgiu 

da autodefinição de uma das fotógrafas atuantes no projeto, assim como a adesão ao termo 

nativo foi em função da recém-criada agência de fotógrafos Native87, autodenominada 

como pessoas nativas, contadores de histórias visuais de lugares sub-representados, onde 

alguns dos fotógrafos do Everyday África igualmente atuam88.  

Os Nômades formam um grupo de fotógrafos majoritariamente composto por 

estrangeiros, com bagagem no fotojornalismo, que atuam por diversas regiões da África 

e contribuem eventualmente com o projeto. Já os Nativos compõem um grupo de 

fotógrafos nascidos na África, documentando e compartilhando regularmente a vida 

cotidiana de suas localidades de origem.  

Antes de adentrar na análise dos dois grupos constituintes, vale ressaltar que assim 

como há fotógrafos com bagagem e atuação no fotojornalismo internacional por entre os 

Nativos, ou que tiveram uma participação eventual no período em análise; há fotógrafos 

documentais por entre os Nômades, assim como artistas que atuaram de forma constante 

e em consonância com a temática do cotidiano para o Everyday África. Porém, ao cruzar 

as categorias estipuladas e analisar em profundidade a atuação de cada autor, se torna 

nítida a separação entre as duas formas de olhar e atuar no continente.  

A partir de agora os fotógrafos serão apresentados e analisados em seus 

respectivos grupos de origem.  

 

  

                                                
87 Mais informações sobre a Native Agency disponível em: <http://www.nativeagency.org/>. Acesso em 

05 fev. 2018 
88 Pensando em nomes que definissem dois grupos em oposição, poderiam ser “Nômades x Sedentários” 

ou “Estrangeiros x Nativos”. Todavia, sedentário não se encaixa plenamente pelo motivo de fotógrafos 

nativos também viajarem para fotografar, apesar de que a atuação dedicada ao projeto Everyday África 

privilegia a documentação da vida cotidiana de seu entorno. Quanto à nomenclatura estrangeiros não parece 

apropriada para as duas fotógrafas que são descendentes de africanos, a somali-americana Idil Ibrahim e a 

eritreia-sueca Malin Fezehai. 



116 

 

3.3.1.1 – Nômades: um olhar de fora, que está de passagem 

 

Uma antiga premissa comum às ciências sociais em sua busca por um 

conhecimento teoricamente objetivo era a distância necessária do pesquisador, capaz de 

garantir olhos imparciais e o não envolvimento com o objeto de estudo. Mesmo no caso 

de fotógrafos, este olhar externo, como um investigador neutro, fora profundamente 

valorizado. Como nas palavras do antropólogo brasileiro Fernando de Tacca sobre o 

“olhar exógeno, sempre muito investigativo, exatamente por não estar contaminado pelos 

valores sociais, ou seja, certo grau de estranheza sempre produz bons resultados entre 

alteridades” (2009, p.154). Acreditava-se que este olhar externo fosse mais capacitado a 

perceber as riquezas e as singularidades de terras distantes.  

Baseado neste princípio e mediante a tarefa da fotografia de revelar novos 

mundos, muitos fotógrafos se sentiram impelidos a ir em busca de desbravar o 

desconhecido, seja ele fruto de um exótico longínquo ou nem tanto. No entanto, o mais 

usual de ocorrer na prática da profissão usualmente não é tão romântico quando se parece, 

e a crítica que originou a centelha necessária para o surgimento deste projeto é decorrente 

das amarras e delimitações midiáticas que requer suas pautas previamente de acordo com 

seus padrões espetaculares de choque ou clichê, e determina o que o fotógrafo deve “ver”. 

Uma matéria sobre a guerra ou a fome que assola um país não aceita sorrisos em seu 

discurso. Como foi debatido no primeiro capítulo, frequentemente o fotógrafo enviado ao 

outro lado do mundo não está lá para investigar e registrar livremente o desconhecido, e 

sim pautado à serviço de grandes corporações da mídia hegemônica para realizar registros 

visuais que corroborem o que lhe foi solicitado, padrões de imagens que solidificam 

visões estereotipadas, exotismos ou clichês. 

Por outro lado, ser externo a uma cultura específica não significa estar isento de 

valores sociais. Como o antropólogo brasileiro Gilberto Velho argumenta, “não significa 

que, mesmo ao nos defrontarmos [...] com grupos e situações aparentemente mais 

exóticos ou distantes, não estejamos sempre classificando e rotulando de acordo com 

princípios básicos através dos quais fomos e somos socializados” (1999, p.128). Por mais 

que o fotógrafo tenha um olhar de fora da sociedade em que se encontra temporariamente, 

ele olha o mundo de acordo com a sua própria cultura – os saberes, preceitos, valores e 

gostos de sua sociedade, apreendidos e assimilados desde a infância. Os homens tomam 

conhecimento do mundo que o cerca imersos em padrões de comportamento que 

delimitam de simples hábitos diários a complexas visões de mundo. Conseguir romper 

com a normalidade a sua volta para compreender que a vida pode ser de outro jeito, e isso 
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não implica em melhor ou pior, apenas diferente, é alargar os horizontes para além de 

seus valores etnocêntricos.  

Muitos destes fotógrafos embarcaram nesta árdua jornada ao se confrontar, nestas 

outras sociedades, não apenas com o caos e a destruição, mas principalmente com a 

cotidianidade da vida que segue em meio a sorrisos e perseverança. De acordo com a 

história pessoal, o grau de envolvimento com a proposta no momento em questão, ou as 

escolhas e anseios subjetivos de cada um, os olhares de fora transgrediram os padrões do 

fotojornalismo tradicional para mostrar, também, um outro lado que há muito precisava 

ganhar o foco de suas câmeras e os olhares do mundo. Assim começou a ser produzida 

uma nova visualidade sobre África para além de estereótipos e paradigmas midiáticos 

extensivamente massificados. No intuito de olhares globais conhecerem um pouco mais 

de perto este rico e diversificado continente. Agora, um pouco mais sobre cada um destes 

fotógrafos e suas histórias pessoais e profissionais singulares.  

 

Austin Merril – @austin_merrill 

Jornalista, escritor, editor e fotógrafo norte-americano, Austin Merril é o co-

fundador do Everyday África. Com diversas publicações e exposições internacionais, 

suas preferências são por temas como justiça social, meio ambiente, cultura e viagem. 

Como correspondente da Associated Press, trabalha e viaja pelo continente africano desde 

1995. Hoje não se encontra morando mais no continente, porém segue na divulgação e 

atuação do projeto em suas outras frentes, como no Everyday Projects, em especial nos 

workshops por escolas difundindo a percepção e desconstrução de estereótipos. 

No recorte em análise, o ano de 2016, a atuação direta de Merril com postagens 

no Instagram foi esporádica, somando nove fotografias por regiões diversas. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americano 

(mora em NY) 

Diversas regiões Eventual  

(8 fotos) 

Jornalista Cotidiano como foco 

 

 

Charlie Shoemaker – @charlieshoemaker | www. charlieshoemaker.com 

Premiado fotojornalista norte-americano, Charlie Shoemaker trabalha por toda a 

África realizando documentações e reportagens para consagradas revistas internacionais. 

Seus temas variam de minas ilegais na África do Sul, à luta contra o câncer em Uganda, 

à conservação do Parque Nacional Chyulu Hill no Quênia ou sobre shows e fãs de metal 

em Botsuana. Morador da Cidade do Cabo desde 2014 e da África desde 2013, ano em 
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que viveu em Uganda, o fotógrafo diz se sentir em casa e muito bem acolhido em suas 

documentações sobre o continente. 

Fiquei espantado com o quão bem as pessoas responderam ao meu 

papel como fotógrafo documental em suas vidas. Nunca tive que 

questionar a legitimidade de suas ações porque a câmera estava 
presente. Na verdade, estive em situações em que eu estava convencido 

de que ninguém queria que eu documentasse o que estava vendo, apenas 

para ser questionado por que não estava pegando minha câmera para 
tirar fotos. Eles querem me mostrar a realidade de suas vidas, as boas e 

as más, não importa as circunstâncias89. 

 

Sobre sua atuação dentro do Everyday África, suas contribuições costumam ser 

eventuais. No ano de 2016, ano em análise, foram nove fotografias postadas dentre cenas 

de crianças brincando na rua e retratos da natureza. Nota-se que por mais que as 

fotografias realizadas para o projeto sejam de cenas cotidianas, o principal foco de 

atuação profissional de Shoemaker é o fotojornalismo tradicional ou um documentarismo 

que investiga as mazelas e atrocidades no continente, não especificamente o cotidiano. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americano 

(mora em CapeTown) 

Diversas regiões Eventual 

(7 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano não é o foco 

 

 

Idil Ibrahim – @i_am_idil 

Premiada cineasta e fotógrafa somali-americana, Idil Ibrahin vive atualmente em 

Nova York e trabalha pelo mundo realizando filmes documentários como os 

#whereicomefrom e Home is where de ‘sole’ is. A fotógrafa nasceu na Califórnia, mas 

conta que teve uma infância nômade por sua família ser uma mistura de imigrantes e 

refugiados espalhados pela América, Europa e África desde que o conflito na Somália 

começou nos anos 90. Idil agradece por assim ter muitas casas e se concentra em temas 

relacionados às questões humanitárias de refugiados e migrantes, o problema da fome, 

direitos humanos e educação. “Existe uma fome no Somália no momento, entre outros 

países. Cerca de 20 milhões de pessoas no Iêmen, Somália, Sudão do Sul e Nigéria estão 

ameaçadas. Quando você mora além das fronteiras, isto atinge perto de casa”90, explica a 

fotógrafa que, quando está pela África, contribui com seus registros sobre o continente 

para o perfil do Everyday África. 

                                                
89 Mais sobre o trabalho do fotógrafo no continente no site da Huck Magazine, disponível em: 

<http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/photography-2/charlie-shoemaker/>. Acesso em 09 jan. 

2018 
90 Mais informações disponíveis em: <http://blog.instagram.com/post/159007444017/170330-i-am-idil>. 

Acesso em 15 jan. 18 
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1. 2. 3. 4. 5. 

Somali-americana 

(mora em NY) 

Diversas regiões Eventual 

(7 fotos) 

Filmaker Cotidiano não é o foco 

 

 

Jana Asenbrennerova – @asenbrennerova | asenbrennerova.com 

Premiada fotojornalista tcheca, Jana Asembrennerova realiza reportagens 

internacionais, documentações sociais para ONGs e projetos autorais independentes 

preferencialmente pela África e Ásia. Apaixonada por contar histórias, seus temas 

escolhidos são sobre questões humanitárias de minorias relacionados a fome, educação e 

diversidade étnica e religiosa, como o Mothers of War e o Living Unnoticed, este sobre a 

comunidade LGBT e ambos na região da República Democrática do Congo. “Eu me 

esforço para retratar emoções, momentos íntimos e a grande variedade de interações entre 

pessoas. Pretendo capturar os momentos em que a inibição está ausente e as pessoas se 

tornam seus próprios eus verdadeiros”, comenta Asenbrennerova em seu site, onde 

também revela fotografias sobre os costumes locais e o cotidiano de sua cidade natal na 

República Tcheca, seu lugar preferido no mundo.  

Vivendo entre São Francisco e Praga, a fotógrafa entrou para o time do Everyday 

África no final de 2013, tendo intensa participação no ano de 2014, quando aparecem 

sequências de imagens de sua autoria. Contudo, no ano em análise, sua participação foi 

mais eventual do que outrora.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Tcheca 

(mora entre Praga e 

São Francisco) 

Diversas regiões Eventual 

(15 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano como foco 

 

 

Jane Hahn – @janehahn | www.janehahn.com 

Fotojornalista norte-americana, vive no Senegal desde 2008 cobrindo a crise de 

Ebola, as migrações pelo continente ou a questão da fome por toda a África para 

reportagens internacionais. Também se dedica a realizar longas documentações sobre a 

vida em ambientes pós-conflitos, como é o caso de Surviving Boko Haram.  

Colaboradora desde novembro de 2012, segue compartilhando frequentemente 

imagens do cotidiano pelas ruas do continente para o perfil do Everyday África no 

Instagram. 
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1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americana 

(mora no Senegal) 

Diversas regiões Constante 

(38 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano não é o foco 

 

 

Malin Fezehai – @malinfezehai | www.malinfezehai.net 

Premiada fotojornalista de nacionalidade eritreia-sueca, Malin Fezehai mora em 

Nove York e vive pelo mundo à trabalho. Nascida na Suécia, a fotógrafa cresceu em um 

bairro de imigrante de Estocolmo, filha de mãe sueca, pai eritreu e padrasto egípcio. Ao 

definir suas experiências, Malin Fezehai explica que “você cresce com esse sentimento 

de estar sempre fora do lugar [...] Você não sente que tem uma identidade cultural91”. Por 

esta trajetória que a fotografa diz se identificar no contato com refugiados e comunidades 

em deslocamento, temas recorrentes em seus trabalhos documentais.  

No entanto, sua participação na comunidade Everyday África é ocasional, restrita 

à quando a fotógrafa se encontra documentando a vida pelo continente africano, como o 

caso do Natal etíope ou do surfe no Senegal. Em muitas de suas publicações para a 

imprensa, Fezehai assina não somente pela documentação fotográfica como também pelo 

texto final publicado. Em uma entrevista, a fotógrafa declara o que ela espera da 

fotografia: 

Acho que a fotografia hoje tem um papel mais importante do que nunca, 
já que estamos constantemente consumindo imagens. Eu não diria que 

sou um idealista, mas acredito no efeito de longo prazo da fotografia na 

criação de consciência. E isso é difícil de dizer às vezes. Às vezes você 
trabalha muito duro em um projeto e no final você se pergunta, isso está 

fazendo algum bem? Isso vai mudar alguma coisa? E você tem que 

encarar o fato de que talvez isso não tenha impacto em nada nem em 
ninguém, mas você entra nisso na esperança de que isso aconteça. E 

você meio que tem que acreditar que vai porque senão você 

provavelmente vai se esgotar (FEZEHAI, 2017)92. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Eritreia-sueca 

(mora em NY) 

Diversas regiões Eventual  

(20 fotos) 

Fotojornalista 

e Filmaker 

Cotidiano não é o foco 

 

 

                                                
91 Mais sobre esta fala da fotógrafa no blog do Instagram, disponível em: 

<http://blog.instagram.com/post/107005752397/150103-malinfezehai>. Acesso em 12 jan. 2018 
92 Through Her Eyes: a conversation with photographer Malin Fezehai. Adorama Learning Center. 

Entrevista concedida a Alexis Stember Coulter, mar 2017. Disponível em: 

<https://www.adorama.com/alc/through-her-eyes-a-conversation-with-photographer-malin-fezehai>. 

Acesso em 22 abr. 2017 
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Nichole Sobecki – @nicholesobecki | www.nicholesobecki.com 

Fotojornalista e filmaker norte-americana, Nichole Sobecki mora no Quênia e é 

correspondente internacional da Photo Agency VII, onde se concentra em cobrir questões 

sobre conflitos, desigualdades, refugiados, mudanças climáticas e direitos humanos pelo 

mundo. Como é o caso de My Smuggler, My Savior, que aborda a fuga de refugiados e os 

homens que estão por trás do contrabando ilegal de pessoas pelo Sahara. 

Em suas fotografias para o Everyday África, colaboradora desde 2013, Sobecki 

procura revelar a vida cotidiana de pessoais reais, de forma nem idealizada nem 

degradada – momentos que segundo a fotógrafa faltam às imagens de notícias dramáticas. 

Ela pretende que suas fotografias revelem as alegrias e os desafios diários destas pessoas, 

em suma, sua humanidade. Contudo, sua atuação no ano em análise foi pequena, apenas 

seis fotografias ao longo do ano. 

  
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americana 

(mora em Nairóbi) 

Diversas regiões Eventual 

(4 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano não é o foco 

 

 

Peter DiCampo – @pdicampo | www.peterdicampo.com 

Co-fundador do Everyday África, DiCampo se nomeia como tradicional 

fotojornalista em busca de descontruir esta experiência. Após ter vivido na África e 

documentado guerras e conflitos, o fotógrafo se concentrou na produção de uma nova 

visualidade que abarque a vida cotidiana no continente, dirigindo sua atuação para a 

criação e divulgação do Everyday África. Com o crescimento do projeto, desde 2014 

DiCampo vem se dedicando a um formato maior que englobe everydays em diversas 

regiões e temáticas unidas em uma única e conectada comunidade, o Everyday Projects. 

Outra atividade correlacionada que demanda dedicação do fotógrafo são os workshops 

em escolas no intuito de descontruir estereótipos e promover fotógrafos como contadores 

de histórias locais.  

No entanto, sua atuação direta com postagens de fotografia da África foi reduzida 

em 2016. O fotógrafo atualmente vive entre Nairóbi e Seattle, nos Estados Unidos, onde 

faz residência artística. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americano 
(mora entre Nairóbi 

e Seattle) 

Diversas regiões Eventual 
(7 fotos) 

Fotojornalista Cotidiano como foco 
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Ricci Shryock – @ricci_s | www.riccimedia.com 

Fotojornalista americana, com sede em Dakar, no Senegal, Ricci Shryock cobre a 

África Ocidental e Central por quase uma década, tendo publicado seu trabalho em muitos 

periódicos internacionais. Cobriu o surto de Ebola com fotografias e filmagens por vários 

países da África. Outros temas de seu interesse são as mulheres lutadoras em The Badass 

Women Wrestlers of Senegal, sobre as roupas tradicionais e a moda ocidental em Clash 

of Fashion and Tradicional in Guinea Bissau, ou as Pink Panthers in Monrovia, este 

sobre um coletivo de mulheres moto-táxi vestidas de rosa. 

Colaboradora frequente do Everyday África desde 2015, em suas postagens a 

fotógrafa parece estar sempre em uma região diferente no continente registrando crianças 

brincando e catando manga no pé ou vestimentas e hábitos típicos africanos. Apesar de 

postar frequentemente cenas cotidianas para o projeto, sua atuação profissional é dedicada 

a reportagens para a mídia internacional sobre os problemas no continente. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americana 

(mora no Senegal) 

Diversas regiões Constante 

(75 fotos) 

Fotojornalista Cotidiano não é o foco 

 

 

Sara Terry – @saraterry13 | www.saraterry.com 

Após anos de reconhecido trabalho como fotojornalista, a americana Sara Terry 

migrou para a fotografia documental com o propósito de realizar projetos de longo prazo 

como o sobre as consequências da guerra da Bósnia, Aftermath: Bosnia’s Long Road to 

Peace, que culminou na criação do The Aftermath Project. O objetivo deste projeto é o 

de cobrir histórias pós-conflito baseado na premissa de que a guerra é apenas a metade da 

história. Como professora de fotografia nos Estados Unidos, onde vive, Terry defende a 

necessidade de uma alfabetização visual frente a tamanha produção de informação 

fragmentada da atualidade, e no incentivo da formação de comunidades de contadores de 

histórias capazes de iluminar as especificidades e desconstruir os mitos. Segundo Terry, 

“a fotografia é uma ferramenta para contar histórias específicas sobre lugares específicos. 

É uma maneira de explorar e explicar visualmente o mundo que me rodeia. É um meio de 

instruir que nossos heróis são defeituosos e nossos inimigos são humanos”93, aposta a 

fotógrafa.  

                                                
93 “Photography is a tool to tell specific stories about specific places. It is a way to visually explore and 

explain the world around me. It is a means of learning that our heroes are flawed and our enemies are 
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Colaboradora do Everyday África desde 2013, sua participação no ano em análise 

foi pequena, restrita à época em que a fotógrafa esteve no continente. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Norte-americana 

(mora em Los Angeles) 

Diversas regiões Eventual 

(4 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

A característica que define o grupo é seu olhar de fora, de quem vem de outra 

cultura e sociedade e se encontra de passagem por diversas regiões da África. Mesmo as 

duas fotógrafas que possuem nacionalidade proveniente de países africanos são 

consideradas olhares de fora por não terem nascido e crescido no continente. Malin 

Fezehai e Idil Ibrahim são descendentes de africanos – pai eritreu e família somali, 

respectivamente – e que mesmo mantendo seus laços de origem, se declaram ‘nômades’. 

A identificação que as fotógrafas relatam sentir não se relaciona com determinada 

localidade de proveniência, mas sim com a situação de deslocamento e migrações com 

que muitos (suas famílias inclusive) são forçados a enfrentar. A atuação de ambas para o 

Everyday África no ano em análise foi considerada pontual, restrita às visitas ao 

continente. 

O restante dos fotógrafos é composto por estrangeiros. Como os próprios criadores 

do Everyday África, Peter DiCampo e Austin Merrill, muitos participam do projeto desde 

o início e já atuaram de forma ativa em outros anos, como é o caso de Sara Terry e Jana 

Asenbrennerova. No entanto, no ano em análise, suas atuações foram esporádicas. 

DiCampo e Merril estão de volta aos EUA orquestrando os workshops em escolas e a 

comunidade global do Everyday Projects. 

Apesar de viverem na África, Charlie Shoemaker e Nichole Sobecki tiveram 

participação reduzida no período em questão, talvez por suas atuações profissionais se 

concentrarem em reportagens e documentações sob outras temáticas para os veículos 

internacionais. Já Ricci Shryock e Jane Hahn, ambas moradoras do Senegal, contribuíram 

ativamente postando imagens da vida cotidiana por diversas regiões africanas, em meio 

às coberturas e documentações realizadas frequentemente pelas fotojornalistas para a 

mídia global.  

Em suma, um olhar exterior que se caracteriza por estar habitualmente de 

passagem. No entanto, quando Velho argumenta que para o pesquisador, ou neste caso, 

para o fotógrafo 

                                                
human”. Mais informações sobre o Aftermath Project disponível em: <http://www.saraterry.com/the-

aftermath-project/>. Acesso em 22 jan. 18 
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conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade é necessário um 
contato, uma vivência durante um período de tempo razoavelmente 

longo, pois existem aspectos de uma cultura e de uma sociedade que 

não são explicitados, que não aparecem à superfície e que exigem um 

esforço maior, mais detalhado e aprofundado de observação e empatia 
(VELHO, 1999, p.123-124). 

 

Uma crítica feita aos fotógrafos estrangeiros, inclusive de uma fotógrafa ‘nativa’, 

Ley Uwera, é que eles “voltam para casa sem chegar ao fundo das coisas. Eles estão 

inclinados a se interessar pelo que vêem do ponto de vista de fora” (UWERA, 2015). O 

que recai na questão do peso da cultura do observador. Na contramão da idéia de um olhar 

exógeno livre de preceitos e valores sociais, esse olhar de fora possui seus próprios 

valores e concepções de mundo.  

Como argumentado anteriormente, escapar ao etnocentrismo não é tarefa fácil. 

Avaliar a vida e os costumes de outras culturas sob o ponto de vista deste outro, e não de 

si mesmo, de seus próprios saberes e visões, exige que primeiro se conheçam esses 

valores, para só depois ser possível estar aberto ao entendimento que tudo pode ser 

diferente, sem distinção valorativa no meio. 

É por demais reducionista, ou mesmo ilusório, pensar que a vida na Europa ou nos 

Estados Unidos é o que existe de melhor e deve ser almejado por todos. Nana Kofi 

Acquah, em uma de suas postagens, argumenta sobre os valores do Ubuntu e defende que 

os africanos não devem se guiar por preceitos e valores ocidentais, salvo a perderem a 

sabedoria milenar de seus ancestrais e a potência da vida em comunidade.  

Para os africanos verdadeiramente avançados, os arranha-céus e os 

carros chamativos não podem ser nossos indicadores de progresso. [...] 
Viajei extensivamente pela África e vi alguns outros continentes. A 

dinâmica social, mesmo na aldeia africana mais remota, tem anos luz à 

frente de qualquer coisa que o Ocidente já tenha conhecido. Durante 

muito tempo, eu era o único filho de minha mãe, mas nunca me senti 
como um único filho porque nasci em um sistema familiar tradicional. 

Eu tinha primos mais velhos que cuidavam de mim e, à medida que 

envelhei, fiquei responsável pelos mais novos. A disciplina era uma 
responsabilidade comunal não parental. Alimentar e vestir crianças era 

uma responsabilidade comunal, não uma parental. Um pai era pai de 

uma aldeia, não apenas seus filhos biológicos94. 

 

Na cotemporaneidade, em alguns países da Europa ou mesmo no Brasil – onde há 

muito já abandonara suas origens indígenas que igualmente considera ser preciso toda 

uma aldeia para criar um filho –, percebe-se surgir um movimento de retorno à vida em 

comunidade, de coletivos em diversas profissões a escolas parentais e ecovilas. Todavia, 

                                                
94 Parte de um texto postado por Nana Kofi Acquah no @everydayafrica. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/3kMYdiDoqk/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 07 jan. 2018 
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enquanto alguns enxergam que há muito a aprender em todas as culturas e sociedades 

existentes, longe de teorias evolucionistas e medidores de ‘desenvolvimento’; ainda 

persistem muitas formas de cegueria, preconceitos e intolerância no mundo. 

 

 

3.3.1.2 – Nativos: um olhar de dentro, que fala de si 

 

Após anos de ausência de imagens sob outras perspectivas, já era a hora de olhares 

endógenos contarem suas próprias histórias. Afinal, uma visualidade de África criada 

também sob o ponto de vista interno se torna mais rica e precisa, dado que outrora fora 

majoritariamente vista por olhos externos. 

São profissionais que estão cientes das complexidades históricas e 

particularidades de saberes, hábitos, crenças e valores ancestrais nas relações sociais; e 

principalmente, são pessoas comprometidas com a vida cotidiana de onde vivem, para 

além de acontecimentos esporádicos. “O fotógrafo não está distante da dor [...] A foto 

aparece de um modo geral menos como uma estética simbólica do testemunhal e mais 

como uma documentação marcada também pelo testemunhal, mas comprometida com o 

dia a dia das questões sociais” (TACCA, 2009, p.160). Fotógrafos que são parte integrante 

da região que documentam, contadores de histórias que narram, em imagens e palavras, 

a vida ao seu redor. 

Não apenas o advento da internet, mas toda a convergência midiática que alia 

dispositivos smartphones com câmeras digitais e aplicativos de redes sociais 

proporcionaram o acesso ao mundo virtual para milhares de pessoas que hoje não somente 

se encontram interconectadas globalmente, como são atores e produtores de suas próprias 

imagens e discursos.  

A Internet possibilita que grupos sociais possam criar espaços de auto-
representação e de auto-imagem a partir de experiências coletivas que 

implicam em produzir e incentivar um olhar sobre si mesmo [...] essa 

nova configuração de identidades na rede possibilita a quebra dos 

estereótipos marcados diariamente pelos veículos de comunicação 
hegemônicos, propiciando, desta forma, tanto o pensar sobre si mesmo, 

como a exposição de um universo social nunca penetrado pelo olhar 

endógeno (TACCA, 2009, p.155). 

 

Uma nova visualidade é constituída em meio às novas possibilidades 

descortinadas pelas mídias sociais. Assim nasceu o Everyday África, em busca de brechas 

para extravasar a angústia de dois olhares de fora que se tornavam mais e mais familiares 

com a realidade que compartilhavam, e perceberem, assim, que as tragédias e dificuldades 
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que eles estavam lá para cobrir não apagavam os sorrisos nos rostos, que os laços sociais 

e valores familiares são mais fortes que em muitos lugares por onde já haviam passado, 

como se pode sentir nas palavras de DiCampo: “você não pode caminhar pela rua aqui 

sem interagir com quase todos. O sentimento de comunidade que sinto quando volto para 

a aldeia em que vivi como voluntário é algo que não consigo encontrar em nenhum outro 

lugar” (DICAMPO, 2014b, tradução nossa)95. Resumindo, que existe muito mais a se 

mostrar.  

Nos primeiros anos do projeto, predominou um olhar de fora, dos fotojornalistas 

que viam mais do que lhes era demandado, mas que antes não tinham o que fazer com 

essas outras imagens não desejadas pela mídia hegemônica. Então, o primeiro passo foi 

criar um canal de saída para outras imagens possíveis. 

Conforme crescia a adesão de fotógrafos e espectadores pelo Everyday África e 

demais everydays96 que foram surgindo, percebeu-se a mudança no movimento do 

coletivo. O objetivo não era mais dar lugar às imagens rejeitadas, e sim fotografar o seu 

entorno, a sua vida cotidiana. Era a necessidade de agregar os olhares de dentro, de 

profissionais já consagrados a jovens fotógrafos, ou mesmo amadores. Por mais 

apaixonados pelo continente que pudessem ser os olhares de fora, a soma dos de dentro 

agrega riqueza, diversidade e substância à comunidade. Logo, segue uma breve 

apresentação sobre eles, para, em seguida, aprofundarmos na investigação.  

 

Andrew Esiebo - @andrewesiebo | www.andrewesiebo.com 

Nascido em Lagos, Nigéria, Andrew Esiebo é um experiente e premiado 

fotógrafo, contador de histórias e artista visual que investiga temas ligados a sexualidade, 

gênero, política, migração, cultura popular, religião e espiritualidade. Possui publicações 

e exposições pelo mundo; contudo, seu ponto alto são as documentações sobre a 

diversidade cultural, humana e a riqueza da vida cotidiana na Nigéria.  

Alguns de seus temas preferenciais oscilam entre a paixão pelo futebol jogado nos 

mais diversos campos improvisados e ao ar livre, o orgulho de cabeleireiros em suas 

extravagantes barbearias masculinas, a juventude que se diverte na capital, ou os retratos 

frontais da série Who We Are sobre a cotidianidade da vida privada de homens 

                                                
95 “you can’t walk down the street here without interacting with nearly everyone. The sense of community 

I feel when I return to the village I lived in as a volunteer is something I can’t find anywhere else” 

(DICAMPO, 2014b). 
96 Como mencionado anteriormente, após o surgimento do Everyday África, fotógrafos de diferentes 

localidades que compartilhavam da mesma frustração em suas coberturas fotográficas aderiram à proposta 

e deram origem a diversos @everydays como o Everyday Ásia, Everyday Latin America, Everyday Iran, 

Everyday Afeganistão, Everyday Índia, entre outros, que juntos formam o Everyday Projects. 
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homossexuais, onde o fotógrafo busca descontruir abordagens estereotipadas e traz um 

outro olhar sobre o tema. Segundo Esiebo, a intenção é estimular o debate para uma 

melhor compreensão de complexidades e diversidades de seres humanos.  

Em suas fotografias para o Everyday África encontram-se desde retratos, festivais 

de arte, cenas urbanas em mercados locais e um olhar atento aos detalhes improvisados e 

brinquedos feitos manualmente pela criatividade das crianças. Sua participação foi mais 

intensa no primeiro semestre de 2016, sendo praticamente inexistente na segunda metade 

do ano (apenas uma fotografia no mês de julho). Porém volta a participar mais ativamente 

no ano seguinte. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Nigeriano 

(mora em Lagos) 

Sua região Eventual  

(34 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Barry Christianson – @thesestreetsza | www.thesestreets.co.za 

Nascido na Cidade do Cabo, Barry Christianson é desenvolvedor web e fotógrafo 

de rua. Seu estilo street photography concentra seu olhar endógeno na vida cotidiana de 

sua cidade natal. Vivendo em uma África do Sul liberta das leis do Apartheid, mas com 

a discriminação viva na distinção entre classes, Christianson tem o propósito de mostrar 

uma Cape Town que os moradores locais a reconheçam, e não a visão construída e 

mistificada apenas para agradar a turistas estrangeiros e ao poder dominante.  

Em 2013, documentou o protesto de Marikana contra a gentrificação na cidade e 

o deslocamento forçado de cidadão locais que tiveram suas casas ilegalmente demolidas. 

Christianson teve o cuidado de mostrar a tristeza e indignação daquelas pessoas sem as 

fazer de vítimas simplesmente. “Como fotógrafo, só posso tentar retratar uma narrativa 

mais verdadeira (CHRISTIANSON, 2015)”97, explica. Suas cenas revelam a simplicidade 

na vida cotidiana sul-africana e suas palavras esclarecedoras que acompanham as imagens 

habitam com frequência o perfil do Everyday África desde sua adesão em 2014. Crianças 

brincando no parquinho, jovens trabalhando nos cafés, revelam detalhes dos habitantes e 

da cidade em sua usual normalidade. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Sul-africano 

(mora em CapeTown) 

Sua região Constante  

(78 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

                                                
97 Retirado de uma entrevista para o site This is Africa. Disponível em: 

<https://thisisafrica.me/lifestyle/barry-christianson-breaking-cycle-negative-stereotypical-images/>. 

Acesso em 07 jan. 18 
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Christina Rizk – @christinarizk | www. christinarizk.com 

Fotógrafa documental egípcia-alemã, Christina Rizk vive no Cairo, cidade onde 

nasceu de pai egípcio e mãe alemã. Desde 2014 no Everyday África, a fotógrafa publica 

preferencialmente cenas do cotidiano na capital e em outras regiões do Egito. No entanto, 

o ano em análise foi o período em que a fotógrafa esteve fora, se especializando na 

Alemanha, e sua contribuição acabou reduzida. Sua especialidade consiste na produção 

de longos projetos documentais, editoriais e vida cotidiana. 

  
1. 2. 3. 4. 5. 

Egípcia 

(mora no Cairo) 

Sua região Eventual 

(3 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano como foco 

 

 

Daouda Corera – @dcoreraphotography  

Daouda Corera é mais um fotógrafo do projeto que migrou da área da computação 

para a fotografia, em 2012. Com exposições e publicações já no curriculum, Corera é o 

primeiro fotógrafo de moda da Mauritânia, país de nascimento, onde vive e concentra sua 

documentação. Seu estilo é por dar ênfase em suas imagens aos tecidos e tramas têxtis 

próprios das vestimentas típicas da África. Além da moda, suas escolhas perpassam as 

peculiaridades das cenas urbanas, com especial atenção para as feiras de rua, meios de 

transportes adaptados às necessidades locais, costumes e práticas religiosas de sua 

república islâmica. É colaborador constante do Everyday África desde junho de 2016. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Mauritano 

(mora em Nouakchott) 

Sua região Constante 

(42 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Edward Echwalu – @edward_echwalu | www.echwalu.com 

Fotógrafo documental e fotojornalista nascido e baseado em Uganda, Edward 

Echwalu é correspondente da Reuters, possui prêmios conquistados e publicações em 

importantes veículos de comunicação globais, além de documentações realizadas para 

ONGs e instituições, obras de mais de uma década cobrindo o continente africano. Seus 

projetos atuais abordam segurança no trânsito, saúde, mudanças climáticas e a 

comunidade LGBT em seu país. Para o projeto Everyday África, tem se concentrado em 
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destacar a vida cotidiana por toda Uganda, crianças que ajudam em casa e frequentam a 

escola ou em um simples e nostálgico banho de chuva pelas ruas da cidade.  

Com o avanço e a popularização das novas mídias, Echwalu desabafa que 

finalmente novas histórias poderão ser contadas.  

Uma vez que você está lá fora, as demandas de tirar fotos para um 
público global atingem você [...] tais momentos me lembram da 

importância do fotojornalismo e seu papel na sociedade. Com uma 

mídia digital em constante crescimento, prevejo um futuro vibrante para 
o fotojornalismo. Mais e mais histórias serão contadas alcançando uma 

audiência que só poderia ter sido um sonho há alguns anos atrás98. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Ugandês 

(mora em Kampala) 

Sua região Constante 

(43 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano como foco 

 

 

Girma Berta – @gboxcreative 

Jovem artista visual e fotógrafo etíope, Girma Berta gosta de ‘congelar’ as pessoas 

pelas ruas de Addis Ababa, capital da Etiópia, por vezes transformando suas imagens de 

street photography em fine art. Já realizou algumas publicações e exposições de arte pelo 

mundo, porém seu foco está nas vidas em movimento pelas ruas de sua cidade natal. Berta 

descreve que deseja captar “o lindo, o feio e tudo o que está no meio”99. Suas imagens 

revelam jovens e orgulhosos trabalhadores, vendedores de rua e seus transportes 

improvisados, e muitas cenas corriqueiras do cotidiano africano captadas sem 

interferência. O contraste das cores vivas pelo caminho não passa despercebido pelo olhar 

observador deste artista e deixa marcas em seu trabalho autoral. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Etíope 

(mora em AddisAbaba) 

Sua região Constante  

(25 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Guillaume Bonn – @guillaumebonn | www.guillaumebonn.com 

Nascido em Madagascar – proveniente de tradicional família francesa, a terceira 

geração nascida na ilha –, Guillaume Bonn cresceu percorrendo diversas regiões do 

                                                
98 “Once you are out there, the demands of shooting photos for a global audience hits you [...] such moments 

remind me of the importance of photojournalism and its role in society. With ever-growing digital media I 

foresee a vibrant future for photojournalism. More and more stories will be told reaching audiences that 

could only have been a dream a few years ago”. Mais sobre Edward Echwalu em seu site e na página da 

Reuters, disponível em: <https://widerimage.reuters.com/photographer/edward-echwalu>. Acesso em 02 

fev. 2018 
99 Mais sobre o trabalho de Girma Berta está disponível em: <https://addisfineart.com/artists/49-girma-

berta/biography/>. Acesso em 21 jan. 2018 
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mundo, como Dijbuti, Comores e Quênia, entre outras, provavelmente de onde surgiu sua 

paixão por viajar. Porém é a África que Bonn chama de casa e onde o fotógrafo concentra 

sua atuação profissional. Premiado fotojornalista e diretor de documentários, por duas 

décadas vem registrando conflitos e questões sociais e ambientais para veículos 

internacionais, com exposições e livros publicados.  

Para o Everyday África, no qual colabora constantemente desde 2014, entre cenas 

usuais da vida no Quênia, onde vive, ou recordações de Madagascar e Dijibouti, Bonn se 

dedica a registrar um cotidiano diferente dos demais fotógrafos, o da vida selvagem em 

meio a exuberante natureza africana. Seu interesse percorre a preservação de espécies 

animais, a manutenção de parques naturais e o equilíbrio destes junto às tradicionais tribos 

africanas, a exemplo da tribo Kara, em Omovalley, Etiópia, documentada pelo fotógrafo 

no ano de 2016.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Madagascarense 

(mora entre Nairóbi 

e Paris) 

Diversas regiões Constante 

(120 fotos) 

Fotojornalista Cotidiano como foco 

 

 

Ley Uwera – @leywera1 | leyuwera.tumblr.com 

Independente fotojornalista nascida e baseada em Goma, na República 

Democrática do Congo, Ley Uwera se dedica a contar histórias que importam, que 

revelam aspectos da vida cotidiana no leste rural do país e a mudar, assim, a percepção 

das pessoas sobre a pobreza na região. “O que me motiva é a minha forte crença de que 

tantos eventos ocorridos aqui devem ser conhecidos pelo mundo exterior. [...] Eu falo 

sobre a realidade da vida aqui. Não tem nada a ver com “o país onde a vida não vale a 

pena”, imagem com a qual está vinculado” (UWERA, 2015)100. Especialmente 

interessada na vida ao seu redor, ela busca o sorriso do cidadão comum, mesmo em meio 

às dificuldades e instabilidades locais. É colaboradora do Everyday África desde 2014, 

com constribuições constantes ao perfil no Instagram. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Congolesa 

(mora em Goma) 

Sua região Constante 

(21 fotos) 

Fotojornalismo 

e Documental 

Cotidiano como foco 

 

                                                
100 “What drives me is my strong belief that so many events occurring here should be made known to the 

outside world. [...] I talk about the reality of life here. It has nothing to do with ‘the country where life is 

not worth it’ image that it is stuck with.” Mais da matéria sobre a fotógrafa congolesa para o This is Africa 

está disponível em: <https://thisisafrica.me/lifestyle/ley-uwera-volume-everyday-life/>. Acesso em 07 jan. 

18 
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Mahmoud Khattab @somewhereincairo 

Mahmoud Khattab é estudante de medicina e fotógrafo amador egípcio. Desde os 

eventos da Primavera Árabe, em 2011, se viu instigado a fotografar não apenas os 

acontecimentos, como principalmente o cotidiano ao seu redor. Seu projeto principal, 

Somewhere in Cairo, é dedicado a registrar a vida cotidiana nas ruas de sua cidade natal. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Egípcio 

(mora no Cairo) 

Sua região Constante 

(31 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Nana Kofi Acquah – @africanshowboy | www.nkaacquah.com 

Consagrado fotógrafo, diretor de criação, poeta e ativista ganês, Nana Kofi 

Acquah tem proeminente atuação no Everyday África desde 2014, onde se dedica à 

missão de reconstruir a visualidade da África por meio de belos retratos e instigantes 

discursos, e assina suas postagens com a expressão “photos and words”. Por vezes, mais 

instigantes que suas fotografias, são suas palavras. Ora esclarecedoras, ora provocadoras, 

elas dialogam diretamente com o público em simples reflexões sobre a vida cotidiana ou 

em discussões a respeito de questões como os males da colonização, o mito da pobreza 

africana, os maus políticos na liderança de muitos países, a complexa questão sobre o 

trabalho infantil e a emergência no combate à Aids; alguns temas introduzidos pelo 

fotógrafo geram entusiasmadas discussões no corpo de seus comentários.  

Sua última exposição, Don’t call me Beautiful, revela sua particular atenção à 

força das mulheres africanas, tema recorrente em suas imagens. No entanto, por mais que 

Acquah documente outras regiões ou muitas vezes fale sobre a África como um todo, o 

fotógrafo posta majoritariamente retratos e fotografias da vida cotidiana em Gana, 

incluindo sua mulher e seus três filhos.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Ganês 
(mora em Accra) 

Sua região Constante 
(127 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Sam Vox (Smeer Satchu) – @sam.vox | www.samvox.co 

Fotógrafo documental nascido na Tanzânia, Sam Vox gosta de fotografar bem de 

perto e de se envolver, se concentrando em capturar os pequenos momentos que o cercam 

em sua jornada diária em torno da Tanzânia, continente e ilha de Zanzibar. 
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A cultura local é destaque nas cenas corriqueiras nas ruas, os valores e laços 

familiares são pano de fundo de fotografias entre primas melhores amigas ou da irmã 

mais velha ajudando a menor a aprender a andar de bicicleta. Ou a criatividade das 

crianças que mesmo na ausência de brinquedos prontos, segundo o fotógrafo raros na 

região, não deixam de brincar e inventam seus próprios brinquedos e jogos artesanais. 

Mas um cenário é recorrente, crianças brincando no mar, ou no simples caminhar com os 

amigos no percurso entre a casa e a escola, momentos de nostalgia para o fotógrafo que 

além de belas imagens posta textos esclarecedores e poéticos.  

Sam Vox se considera um contador de histórias interessado no modo de vida 

cotidiana das pessoas comuns, seus retratos trazem a história por trás do encontro e a 

cultura na região. Quanto a seu trabalho profissional, concentra-se em ONGs e projetos 

sociais, como o sobre igualdade de direitos das mulheres à educação no @onecampaing 

ou o @everydayeducation, entre outros. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Tanzaniano 

(mora em Zanzibar) 

Sua região Constante 

(49 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Tom Saater – @tomsaater | www.tomsaater.com 

Tom Saater é um fotógrafo de documentação social nigeriano com publicações e 

exibições internacionais. Concentra seu trabalho em questões sociais, culturais, 

reportagens e retratos urbanos, trabalhando para organizações internacionais e ONGs. 

No Everyday África desde meados de 2014, Saater destaca-se por seus encontros 

materializados em histórias e retratos pelas ruas da Nigéria. Um de seus projetos atuais é 

sobre a realidade e o mito que cercam os Area Boys, meninos de rua de Lagos, metrópole 

comercial da Nigéria. São jovens organizados em rede de sobrevivência que dormem na 

rua ou em abrigos improvisados e cometem delitos pela cidade. Muitos são órfãos ou 

foram rejeitados por suas famílias depois de cometerem algum crime e trazer um ‘nome 

ruim’ para a família. Um dia fotografando nas ruas, Saater conta que foi atacado por estes 

meninos, e deste evento veio o interesse em compreender “o desespero que alimenta sua 

violência”.  O fotógrafo explica que começou este projeto com o intuito de examinar mais 

de perto estes indivíduos, “retratos íntimos humanizam esses homens que muitas vezes 

são simplificados como uma ameaça urbana. Ao passar o tempo com os meninos da área 

e fotografá-los da maneira como eles se vêem, estou explorando a verdade e a ficção dos 
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gangsters de Lagos”, relata Saater. Os retratos podem ser vistos no site pessoal do 

fotógrafo. 

Seu interesse e a proximidade conquistada podem ser compreendidos por sua 

experiência pessoal. Em comentários sobre uma de suas fotografias de meninos dormindo 

na rua, assim como em um retrato seu feito por Malin Fezhain meses antes, ambos para 

o Everyday África, Saater declara que ele mesmo já foi morador de rua e que foi a 

fotografia que o salvou. “Photography took me off the streets”101, revela Saater.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Nigeriano 

(mora em Lagos) 

Sua região Constante 

(35 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

Yagazie Emezi – @yagazieemezi | www.yagazieemezi.com 

Jovem fotógrafa documental nigeriana, Yagazie Emezi é uma revelação de talento 

nato. Apesar de atuar profissionalmente desde 2015, já possui diversas publicações e 

documentações realizadas. Seu ponto alto são os retratos revelados, frutos dos laços de 

empatia e identificação estabelecidos com calma e respeito para que este encontro se 

realize. Emezi se dedica a investigar a relação das pessoas com seu próprio corpo, em 

situações difíceis como na assimilação de marcas e cicatrizes infligidas acidental ou 

intencionalmente, projeto nomeado como Relearning Bodies, ou no conceito de beleza de 

mulheres empoderadas com seus incríveis penteados, que se adornam ao seu bel prazer e 

ignoram os padrões externos de moda e beleza.  

Iniciou sua participação no Everyday África em junho de 2016, com contribuições 

frequentes de retratos e relatos da vida cotidiana na Nigéria.  

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Nigeriano 

(mora em Lagos) 

Sua região Constante 

(43 fotos) 

Documental Cotidiano como foco 

 

 

A força que define este grupo é seu olhar de dentro, comprometido com o local e 

que fala, com legitimidade, de si mesmo. Mahmoud Khattab, jovem fotógrafo amador e 

estudante de medicina, se concentra exclusivamente em registrar a vida nas ruas de sua 

                                                
101 A postagem de Malin Fezehai sobre o fotógrafo se encontra disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/wHcCCFDokm/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 18 jan. 2017. E a 

fotografia de meninos de rua em Lagos, feita por Saater, juntamente com as discussões suscitadas, está 

disponível em: <https://www.instagram.com/p/5J6Vz5joul/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 18 jan. 

2017. 



134 

 

cidade natal, o Cairo. Daouda Corera, Girma Berta e Sam Vox documentam somente seus 

próprios países de origem, assim como Tom Saater e Andrew Esiebo que postaram no 

ano pouquíssimas imagens de outras regiões. Yagazie Emezi e Barry Christianson 

também dão preferência por fotografar suas cidades e países de nascimento, apesar de em 

2016 a fotógrafa ter compartilhado fotografias da Libéria, onde esteve realizando extensa 

documentação social, e Christianson ter publicado algumas fotografias de outros países 

por onde viajou.  

Jovens e expoentes fotógrafos documentais que estão realizando, cada um com 

seu próprio estilo e temas preferenciais, novas visualidades sobre sua terra. Desta forma, 

questões que não costumam alcançar as grandes mídias passam a habitar o conhecimento 

social global, como o comprometimento e a solidariedade dos fortes laços familiares onde 

todos se ajudam e os mais velhos cuidam dos mais novos até que chega a idade onde isto 

se inverte; a alegria e criatividade de crianças que inventam seus próprios brinquedos e 

brincadeiras, pois o mais importante é ser feliz; força e graça da mulher africana para 

além de qualquer padrão de beleza exterior; a luta por respeito e reconhecimento de 

igualdade de direitos da comunidade LGBT ou a moda local em um país islâmico.  

Ainda neste grupo encontram-se fotógrafos experientes que atuam também como 

fotojornalistas e realizam reportagens para mídias internacionais. No entanto, o 

compromisso em revelar uma imagem outra de África para além de estereótipos tão 

amplamente consolidados através da documentação da vida cotidiana de suas localidades 

desponta como a atividade central para todos. 

Com apenas uma postagem sobre outro país no período analisado, o objetivo 

maior de Ley Uwera é por realizar retratos sorridentes sobre a vida cotidiana na região 

onde nasceu e escolheu viver, uma área extensivamente divulgada apenas por seus 

conflitos e instabilidade política. A cidade natal da fotógrafa, Goma, possui exuberante 

natureza em sua localização às margens do grande lago Kivu e à beira de um vulcão ativo, 

no entanto sua história é marcada pelo genocídio em Ruanda e a consequente crise 

humanitária proveniente do intenso fluxo de imigrantes, com falta de condições mínimas 

de abrigo e saneamento, e o consequente surto intenso de cólera. No meio disto, Uwera 

volta seu olhar local à vida que se desenrola nos atos simples do dia a dia. 

Edward Echwalu, experiente fotojornalista e fotógrafo documental costuma 

compartilhar imagens de lugares por onde viaja; mesmo assim, as fotografias de Uganda 

se destacam tanto na atuação no projeto quanto nas reportagens locais em seu site 

profissional. O mesmo acontece com Christina Rizk que também dá preferência por 
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documentar o cotidiano do país onde nasceu e escolheu viver. Sua participação foi 

reduzida pelo fato da fotógrafa estar estudando na Alemanha no ano em questão.  

Renomado fotógrafo ganês, Nana Kofi Acquah ou está falando sobre Gana 

especificamente, como sobre a necessidade de se retomar velhos hábitos alimentares da 

região; ou problematizando questões sobre a África como um todo, como suas frequentes 

críticas ao colonialismo e os resquícios deixados pela cultura europeia. Sua atuante 

presença enriquece os debates a respeito de problemas reais da vida cotidiana no 

continente e a necessidade de valorizar hábitos e saberes milenares. Assuntos complexos 

não devem ser apenas vistos com olhares de fora, como as crianças que ajudam em casa, 

seja olhando os irmãos e primos menores, seja trabalhando quando não estão na escola. 

Traços de outra cultura e sociedade que através de olhares de dentro são iluminados em 

toda a gama de complexidades e sutilezas, à parte de preceitos e moldes eurocentrados. 

Por fim, resta o fotógrafo que chama a África de casa e ama viajar pelo continente. 

Guillaume Bonn nasceu em Madagascar e cresceu pelo Quênia, Djibuti, Comores e outras 

regiões. Apesar de longa bagagem como fotojornalista, para o Everyday África Bonn se 

concentra em documentar um outro cotidiano, o da vida selvagem em meio a natureza 

africana. Seus relatos revelam características e desafios desta outra África também vista 

usualmente de forma espetacular e superficial. Detalhes como a coexistência de tribos 

com seus costumes e necessidades de caça e a proteção à animais selvagens, ou os riscos 

do crescimento desenfreado das cidades forçando as fronteiras de parques nacionais. Em 

outras imagens, Bonn busca retratar os artistas no Quênia como parte de sua jornada em 

desmistificar a região como predominantemente pobre e destituída de valor.  

O cotidiano para estes fotógrafos não diz respeito apenas à estética adotada em 

algumas imagens, mas corresponde a uma forma de atuação comprometida com a 

humanidade ao seu redor. São olhares de dentro, pacientes e atentos às especificidades 

que transcorrem no dia a dia de quem é filho da África. É a vida cotidiana na cotidianidade 

da vida do fotógrafo. 

Com os dois grupos definidos, organizam-se de forma clara e objetiva os 

resultados referentes aos fotógrafos do projeto. Em quantidade de autores, os Nômades 

somam 10 fotógrafos colaboradores e os Nativos 13, em uma distribuição que até pode 

ser considerada equilibrada. Mas quando se soma a frequência de atuação e a quantidade 

de fotografias produzidas, este equilíbrio não se sustenta. Enquanto os Nômades 

produziram 185 fotografias ao longo do ano, representando 22,1% do total de imagens 

que apareceram no perfil do Instagram; os Nativos compartilharam 651 imagens, 

alcançando 77,9% do produto final. 
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EVERYDAY ÁFRICA 2016 23 Fotógrafos 836 Fotografias 

Nômades 10 185 (22,1%) 

Nativos 13 651 (77,9%) 

 

Com estes dados percebe-se claramente que os olhares endógenos predominaram 

na representação da vida cotidiana africana realizada pelo Everyday África no ano de 

2016. Agora é o momento de investigar a distribuição de fotografias por países, posto que 

o projeto ambiciona por recriar a visibilidade de um vasto continente. 

 

 

3.3.2 – Análise Quantitativa: A Representatividade da África Representada 

 

Uma das questões a serem investigadas corresponde a dúvida sobre a 

representatividade da África representada nas fotografias do Everyday África. Se o 

continente aparece de forma homogênea e em sua totalidade, ou se tem regiões que são 

constantemente mostradas por diversificadas cenas de suas vidas cotidianas, enquanto 

que outras seguem obscuras ao conhecimento público. 

Para esclarecer este ponto foi realizada uma pesquisa quantitativa. Das fotografias 

postadas no ano de 2016, 893 possuem demarcadas sua região de origem. Desta forma, 

foram contabilizadas as localidades contempladas, observando, igualmente, quais as que 

não aparecem no período em análise. Constata-se que 74,13% do território africano foi 

fotografado e compartilhado no perfil do Everyday África no Instagram ao longo do ano 

de 2016. 

 

TERRITÓRIO 74,13% representado Em 893 fotografias 

54 PAÍSES 38 países fotografados 16 não fotografados 

 

Dos 54 países102, 16 não foram documentados durante o período em análise. São 

eles: Argélia, Burundi, Chade, Comores, Eritreia, Gabão, Guiné Equatorial, Lesoto, 

Líbia, Maláui, Ilhas Maurício, Namíbia, Ilhas Seychelles, Somália, Suazilândia e Sudão. 

No entanto, por suposto que a distribuição de quantidade de postagens por regiões 

não ocorre de forma homogênea e equilibrada. Alguns países acabam mais fotografados 

                                                
102 Este número não contabiliza dois territórios, o Saara Ocidental, considerado como não-autônomo, e a 

Somalilândia, ainda não reconhecida internacionalmente. 
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que outros, como os que possuem seus próprios fotógrafos com seus olhares endógenos 

empenhados no registro visual da vida cotidiana local. Portanto, em um segundo 

momento, foi contabilizada a frequência de aparição de cada país, conforme demonstrado 

no gráfico a seguir (gráfico 2). 

Percebe-se que alguns países aparecem mais do que outros. A exemplo da Nigéria, 

que desponta no gráfico como o mais fotografado, mas cujo percentual de 13,8% do 

material coletado não chega a simbolizar grande discrepância em relação aos demais, 

monopolizando o que seria a proposta de uma visualidade de todo o continente. 

 

Gráfico 2 – Frequência da Representação por País 

 

 

Em números absolutos, Nigéria contabilizou 124 imagens, Etiópia 95, Gana 90, 

África do Sul 87 e Senegal 70. Somando-se a participação destes cinco primeiros, 

concentra-se mais da metade das imagens (51,9%) postadas no período. Enquanto que 

países como Botswana, Camarões, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Tunísia e 

Zimbábue aparecem em apenas uma eventual imagem ao longo de todo o ano. Portanto, 

o que se pode concluir sobre a representação efetuada pelo projeto, é que a 

representatividade dos países africanos na nova visualidade compartilhada pelo Everyday 

África ocorre de forma desigual. Percebe-se uma distribuição heterogênea por regiões 



138 

 

mais frequentemente fotografadas em detrimento de outras que ou não aparecem, ou 

apareceram em eventuais imagens ao longo do ano.  

Quanto à atuação dos Nômades e Nativos, pode-se perceber distinções marcantes 

quanto à representação de África alcançada. Enquanto que um abrange vasto território 

físico em poucas imagens, o outro se concentra em poucas regiões, mas através de uma 

documentação mais extensa em termos de quantidade e, consequentemente, variedade e 

profundidade.  

Por um lado, é graças aos fotógrafos que perpassam diversas regiões que a 

representação não se concentra preferencialmente apenas nos países que possuem seus 

próprios fotógrafos colaboradores. No entanto, este olhar é mais eventual e restringe a 

visibilidade da região à poucas imagens. Como a fotografia é apenas um fragmento de 

algo que se deseja visível, como problematizado no primeiro capítulo, regiões com poucas 

imagens aparentes podem continuar a ser percebidas conforme uma ou outra 

característica apenas. Por exemplo, as duas imagens sobre o Sudão do Sul, uma feita por 

Jane Hahn e outra por Christina Rizk retratam crianças felizes e bem cuidadas em 

situações cotidianas, em consonância com os propósitos do projeto. Ambas ambicionam 

agregar um sentido de normalidade sobre uma região onde, de longe, só se escutam 

problemas. Mesmo assim, continuam poucas as informações sobre a vida cotidiana na 

localidade, restritas à visualidade de suas crianças. Já as três fotografias de Angola, de 

Nichole Sobecki, chamam a atenção para a forte desigualdade social no país, e mais 

nenhuma outra imagem aparece para contar algo de bom da antiga colônia portuguesa. 

Por outro lado, a primazia de certas regiões provém do fato destes países 

possuírem ao menos um fotógrafo colaborador com atuação constante no projeto. No que 

se refere aos olhares endógenos dos Nativos, por mais que fotógrafos como Andrew 

Esiebo, Tom Saater e Yagazie Emezi trabalharem eventualmente em outros países – como 

é o caso de considerável parte do arquivo sobre a Libéria ser de autoria de Emezi – seus 

olhares de dentro, atentos à vida cotidiana ao seu redor, enriquecem a documentação da 

Nigéria e a colocam em situação privilegiada no ‘ranking’. O mesmo ocorre com Nana 

Kofi Acquah em Gana, Barry Christianson na África do Sul, Daouda Corera na 

Mauritânia, Sam Vox na Tanzânia, Mahmoud Khattab e Christina Rizk no Egito e Girma 

Berta na Etiópia – este com especial contribuição de Guillaume Bonn documentando a 

tribo Kara, em Omovalley. Percebe-se um comprometimento maior deste grupo com a 

representação de suas regiões de origem, notável na representatividade por eles alcançada 

dentro do projeto.  
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Já o Senegal deve sua posição aos olhares de fora que moram em suas terras. Por 

mais que Jane Hahn e Ricci Shryrock costumem documentar diversas regiões pela África 

e se encaixam no grupo dos Nômades pelo olhar exógeno e a atuação preferencial como 

fotojornalistas para meios de comunicação internacionais, também contribuem 

frequentemente com registros sobre a vida cotidiana do país onde ambas vivem há anos. 

Já outros olhares exógenos, mesmo de moradores do continente, pela atuação eventual no 

período em questão, não apresentaram resultado específico sobre suas localidades. 

A relevância deste dado condiz com a variedade de cenas e histórias que podem 

ser contempladas em um número maior de imagens nas redes. Quanto mais fatias da vida 

cotidiana são desveladas, mais se tem a conhecer sobre as especificidades e a cultura 

daquela sociedade. No mapa abaixo (gráfico 3) destacam-se os números da 

representatividade dos países no projeto de acordo com seus olhares Nômades e Nativos.  

 

Gráfico 3 – Representação e Frequência por Olhares Nômades e Nativos 

 

 

Torna-se nítido que os Nômades promovem a visibilidade de uma extensa área 

física, porém, com menor profundidade dado às poucas fotografias e, consequentemente, 
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temas e cenários alcançados – salvo os fotógrafos que moram na África e estão atuando 

constante no projeto. Já a representação dos Nativos tende a promover um olhar mais 

profundo e diversificado, só que sobre uma extensão territorial menor, posto que 

concentrada em suas próprias localidades de origem. 

Relativizando os dados, é preciso considerar que, por vezes, uma única fotografia 

é capaz de despertar a atenção global para uma região ou situação específica; enquanto 

que outras podem passar sem causar maiores comoções. No entanto, acredita-se mais na 

eficiência da construção de um diálogo a longo prazo e sob múltiplos pontos de vista e 

situações abraçadas, do que a história contada por uma única imagem.  

Múltiplas visões sobre o mesmo país só têm a enriquecer a visualidade proposta. 

As fotografias sobre a África do Sul e a Etiópia ilustram a situação. Por entre imagens do 

sul-africano Barry Christianson e do norte-americano Charlie Shoemaker, Cape Town é 

vista não somente por fotógrafos de diferentes nacionalidades, como sob perspectivas que 

apresentam suas distinções raciais e classistas. Quanto à Etiópia, enquanto seu fotógrafo 

local, Girma Berta, registra preferencialmente a paisagem urbana da capital Addis Ababa, 

Guillaume Bonn documenta a tribo Kara, em Omovalley, em sua rotina diária de pintar o 

corpo como símbolo de status, beleza e bravura, e suas tradições peculiares – como a de 

cortar um pedaço da orelha ao se casar.  

No caso das imagens tribais de Bonn, visualizadas em separado elas podem 

remeter a um exotismo que reforçaria estereótipos – como foi o caso da reportagem 

realizada por Margaret Bourke, debatida anteriormente. Todavia, como aqui elas 

aparecem no conjunto de outras visualidades e temáticas, esse risco é minimizado. Por 

conseguinte, as diversas tribos, assim como a vida animal, não deixam de ser África. A 

atuação do fotógrafo madagascarense destoa dos demais ao se dedicar a registrar o 

cotidiano da vida tribal, cenas da exuberante natureza e a vida selvagem africana. As belas 

imagens, ao contrário de aparente idealização, objetivam proteger essa riqueza africana e 

conscientizar o público sobre os riscos inerentes à vida selvagem. Em algumas postagens, 

Bonn declara sua preocupação frente à constatação de estudos recentes sobre a ineficácia 

das medidas de preservação da vida selvagem no Quênia103. 

Vistas em conjunto, fotografias heterogêneas revelam uma heterogênea África. Os 

múltiplos olhares do Everyday África enfatizam a diversidade, uma das maiores riquezas 

do continente. Igualmente, a variedade de fotógrafos também representa uma riqueza para 

                                                
103 Bonn compartilhou em sua postagem o link da citada reportagem, disponível em: 

<https://news.ilri.org/2016/10/01/kenyas-wildlife-populations-are-in-widespread-and-catastrophic-

decline-new-study/>. Imagem disponível em: <https://www.instagram.com/p/BLIJWwTgLzs/?taken-

by=everydayafrica>. Acesso em 21 fev. 2018 
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o projeto, sendo o que o faz ter abrangência tanto em pontos de vista abraçados como 

temas dialogados e regiões contempladas.  

No entanto, na análise realizada contabilizou-se que as regiões que possuem seus 

próprios fotógrafos contadores de histórias são mais frequentemente representadas. 

Quanto à produção de sentido e significados das imagens, se ela ocorre de forma 

homogênea entre olhares nômades e nativos, em relação aos temas e propósitos elegidos 

e nos diálogos estabelecidos com o público, é a próxima questão a se investigar. 

 

 

3.3.3 – Análise Temática e Formal: A Especificidade da Vida Cotidiana 

 

A proposta original do Everyday África é por re-fotografar104 o continente. Diante 

de tantas imagens de fome e guerra exaustivamente massificadas pela mídia hegemônica, 

a aposta é pela criação de uma nova visualidade capaz de revelar detalhes, hábitos, 

crenças e histórias da vida cotidiana dos habitantes da África. Após o desdobramento em 

duas formas distintas de olhar e estar no continente, e de examinar como transcorre a 

representatividade das regiões africanas no projeto, é o momento de aprofundar no que 

estas postagens estão mostrando e contando de novo. Quais sensibilidades e histórias 

estão sendo compartilhadas nas fotografias da vida cotidiana do Everyday África? O que 

se pode conhecer sobre a África através de tais imagens?  

Momentos recortados no tempo e no espaço ilustram mulheres carregando filhos 

nas costas, cestos na cabeça e sorrisos nos rostos; crianças aprendendo com os irmãos 

mais velhos a andar de bicicleta, compartilhando o patins ou pescando com os amigos; 

jovens na faculdade ou no cabeleireiro; um número infinito de arranjos se descortinam 

frente aos olhares interessados. A estética do cotidiano promove uma multiplicidade de 

situações e detalhes diversificados que almejam enriquecer a percepção de uma região há 

muito vista majoritariamente de forma mistificada. 

O tema do cotidiano é bem abrangente e, portanto, difícil de delimitar. O próprio 

co-fundador do projeto argumenta que, atualmente, o direcionamento consiste em 

“convidar fotógrafos de regiões e origens variadas, e então fornecer pouca instrução – 

basta compartilhar sua história. Mostre-nos seu cotidiano, no entanto você interpreta essa 

                                                
104 Expressão presente no título do livro autoral do projeto: Everydayafrica: 30 photographers re-picturing 

a continent. 
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palavra” (DICAMPO, 2016)105. Na teoria, cotidiano se contrapõe a acontecimento, pois 

este representa a ruptura daquele. No entanto, mesmo em meio a irrupções eventuais, 

como a exemplo de uma guerra, quando esta se mantém por um longo período torna-se 

parte do cotidiano da vida que se segue. Heller (2014) argumenta que “a vida cotidiana é 

a vida de todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu 

posto na divisão do trabalho intelectual e físico” (2014, p.32). De natureza heterogênea, 

especialmente no que se refere à amplitude de seu conteúdo, um vasto campo de 

possibilidades se abre para quem quiser aprofundar em sua temática. Como é o caso de 

Lefebvre que, ao mergulhar na questão da vida cotidiana, desenvolve uma procura 

sistemática sobre o que define sua conceituação. 

Faço um inventário desse objeto tomado do cotidiano: uma taça, uma 

laranja, uma mosca. Por que não esta gota d’água que desliza pelo 

vidro? Posso escrever uma página, dez páginas a respetio dessa gota. 
Para mim ela vai representar o cotidiano desvendando a cotidianidade, 

apresentar o tempo e o espaço ou o espaço no tempo, tornar-se mundo 

sem deixar de ser uma gota que se reduz a nada (LEFEBVRE, 1991, 
p.12). 

 

Os olhares atentos dos fotógrafos buscam igualmente iventariar a vida que se 

desvela ao seu redor. Fatias representativas do sensível ilustram um mundo que se torna, 

paulatinamente, mais conhecido.  

A cotidianidade da vida pode ser capturada em momentos os mais diversos, 

apenas é preciso ter olhares livres para percebê-los e capacidade de destaca-los do todo. 

Lefebvre argumenta sobre as mudanças ocasionadas pela escolha do cotidiano em obras 

literárias, onde saem começos e fins, abandonam-se acontecimentos que provocam 

tensões e distenções, e no lugar deles, o comum. “O escritor o revela, desmascara, 

descobre. Ele o mostra cada vez menos tolerável e muito pouco interessante; mas ao 

mesmo tempo torna-o interessante pela maneira de dizê-lo, de pô-lo em forma” 

(LEFEBVRE, 1991, p.16). Primeiro é preciso problematizar a concepção de 

desinteressante ou banal referente ao cotidiano.  

Considerando os argumentos de Heller, a vida cotidiana não está relegada à 

marginalidade, mas é a própria essência da história. Acreditar que o interessante – ou a 

felicidade – está restrita aos grande acontecimentos da vida pode ser uma falácia típica 

da modernidade ou da sociedade do espetáculo. Benjamin já dizia que “a imagem da 

felicidade que nutrimos é totalmente tingida pela época que nos foi atribuída pelo curso 

                                                
105 “The best we’ve done is to invite photographers from varied regions and backgrounds, and then provide 

little instruction — just share your story. Show us your Everyday, however you interpret that word” 

(DICAMPO, 2016). 
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da nossa própria existência” (2012, p.241). O cotidiano contém suas rotinas entediantes 

e gestos banais, mas, por fim, é dentro dele que nascimentos e descobertas acontecem, 

que a história se perpetua. Na contemporaneidade, a vida compartilhada em meio às redes 

sociais tem dado maior destaque e valor à cotidianidade. De certo que, algumas vezes a 

intenção é transformá-los em eventos espetaculares no mesmo sentido moderno; mas em 

outras, tem possibilitado o aparecimento de novas iniciativas, relatos e imagens, algumas 

bem atraentes. 

Retomando Lefebvre, quanto à tarefa de tornar o cotidiano interessante, esta 

também é a intenção de cada artista envolvido na proposta em pesquisa. Agora objetiva-

se examinar essa produção de sentidos e significados, suas expressões pictóricas e 

histórias verbais onde há muito a se revelar sobre África. 

Ao olhar a coleção de imagens durante o período de pré-análise, percebe-se a força 

da presença humana em retratos realizados espontaneamente pelas ruas ou em encontros 

mais duradouros promovidos entre fotógrafo e fotografado. Ao organizar o material e 

contabilizar as fotografias de acordo com os estilos fotográficos, certificou-se o 

predomínio do retrato em 57,3% das imagens selecionadas. 

 

EVERYDAY ÁFRICA 2016 836 Fotografias 

Retratos 57,3% Streetphotography 21,7% 

 

As escolhas por destacar pessoas denotam o desejo de realçar a condição humana 

de africanos no processo de construção de uma nova visualidade que privilegia a 

alteridade e nega definitivamente a visão do outro segundo preceitos de inferioridade ou 

vitimização.  

Usualmente as pessoas são captadas em primeiro plano e contextualizadas em um 

plano de fundo que indica vestígios sobre o espaço social. Em legendas escritas pelo 

próprio autores das imagens, informações sobre o referente podem conter nome, idade, 

contexto histórico e um breve relato do fotógrafo sobre sua vivência ou reflexões. 

Nessas cenas, há presença de crianças felizes e bem cuidadas, na nítida contramão 

dos noticiários que só iluminam as subnutridas e vitimadas. Em igual proporção surgem 

mulheres e homens, ambos cuidadosamente representados em meio à sua força e beleza, 

de acordo com a proposta de constituição de uma nova sensibilidade que se materializa 

em oposição clara ao discurso hegemônico.  

Vale uma pausa para ressaltar que a proposta de mostrar crianças saudáveis e 

felizes não implica em um silenciamentos às avessas, como se agora não existisse mais 
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miséria e conflitos em países africanos. Apenas que se leva em conta a presença maciça 

das imagens nos noticiários junto ao fato da África não se resumir às grandes tragédias 

anunciadas. Como alegou Bauman, trabalhado nos primeiros capítulos, olhá-los como 

vítimas da fome não os ajuda, tampouco medidas assistencialistas resolvem o problema. 

DiCampo ressalta que o propósito nunca foi o de ignorar atrocidades que ocorrem em 

regiões do continente, mas apenas não reduzir a África a essas únicas histórias. “Nós não 

somos, e nunca fomos, uma tentativa de ignorar as devastadoras notícias que dominaram 

as manchetes recentes. Em vez disso, prestamos homenagem às pessoas por trás dessas 

manchetes, e a quem continua vivendo suas vidas, apesar delas” (DICAMPO, 2016).  

Fotografias da vida cotidiana ajudam a fortalecer um sentimento de humanidade 

e a noção de alteridade que não costumam habitar as reportagens espetaculares. E da 

mesma forma como há os que vivem em regiões em conflito, há os que vivem em 

localidades tranquilas ou em cidades desenvolvidas, pessoas nas normalidades de suas 

casas e rotinas diárias, cozinhando, estudando, trabalhando, passeando, se divertindo; 

enfim, vivendo. 

Talvez sejam imagens idealizadas, igualmente mistificadoras por mostrar somente 

o lado bom e feliz de uma realidade mais complexa que isto. Sim, seria. Se elas não 

contassem com as outras imagens dramáticas já perpetuadas por anos de hegemonia 

midiática e que continuam a habitar os noticiários; e se elas não fossem além de crianças 

e sorrisos, um dos pontos que se pretende examinar. 

Mas retomando as crianças, vale aprofundar na produção de sentido 

intencionalizada pelos autores. Segundo Mauad, as crianças representam o coração da 

vida familiar, posição privilegiada na percepção social do séc.XX. A sensibilidade 

promovida por meio da figuração de crianças brincando felizes  

cria um elo entre o que foi efetivamente fotografado e a comunidade de 
imagens já fotografadas sobre crianças, unindo produtor e receptor 

graças ao ato fotográfico. Isso porque todos nós, algum dia, já 

fotografamos crianças ou fomos fotografados quando crianças. A 
cumplicidade no ato fotográfico garante a simpatia na recepção, 

permitindo a elaboração de uma imagem positiva dos sujeitos históricos 

envolvidos na e pela narrativa (MAUAD, 2008, p.47). 

 

Esta cumplicidade abrange a comunidade de pais que diariamente fotografa seus 

filhos em variadas situações, e também podem surgir em outras imagens não 

geograficamente determinadas que remetam à universalidade dos gestos humanos. 

Percebe-se isso em retratos de mães e filhos, casais abraçados, famílias reunidas, amigos 

se divertindo. A simpatia promovida por cenas comuns à vida cotidiana almeja aproximar 
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os homens por meio de pontes de semelhança estabelecidas em possíveis identificações. 

Sentidos estes que atuam em oposição ao estranhamento (e horror) de cenas chocantes 

que promovem distanciamento ao realçarem apenas a diferença. 

No entanto, é preciso problematizar. Partindo do pressuposto que a vida cotidiana 

não é igual em qualquer lugar, seria o universal o caminho para o cotidiano? Que histórias 

tais cenas estão contando sobre a África?  

De acordo com os argumentos de Bauman trabalhados nos dois primeiros 

capítulos, houve a época em que o universal parecia ser a solução ideal, a exemplo do 

período de pós Segunda Guerra, com a Europa devastada e o mundo estarrecido diante de 

noções de raça e nação sendo levadas ao extremo. É nesta época que Lefebvre lança o 

primeiro volume do Critique de La Vie Quotidienne, apostando no universal como 

promessa de um mundo melhor. O autor francês utiliza o conceito de cotidiano como um 

fio condutor rumo ao conhecimento global da sociedade106. Entretanto, encarar a vida 

cotidiana por seus gestos universais, como realizado na exposição The Family of Man, 

pode levar à abstração das condições históricas e das especificidades das vidas 

referenciadas nos arquivos.  

Por suposto, o cotidiano não se desenrola de forma igual por todo o planeta, nem 

deveria. A vida social se distingue em diversidades geográfica, histórica, cultural; se 

singulariza em saberes partilhados, costumes tradicionais, crenças religiosas, valores 

elegidos ou riquezas conquistadas. Mesmo soluções cabíveis para certos problemas não 

devem ser genéricas, salvo a desperdiçarem sua eficácia. No entanto, culturas distintas 

podem se reconhecer no encontro de similitudes e se conhecer nas diferenças. Uma visão 

do local, revelando especificidades históricas, sorrisos com nome e endereço, gestos 

ancestrais; são peças de um quebra-cabeça infinito e infindável. 

Retornando à coleção de imagens do Everyday África de 2016, objetiva-se agora 

avaliar a dimensão dos gestos, cenários e histórias presentes nas imagens da vida 

cotidiana no intuito de revelar a significância de suas narrativas. Durante a pré-análise 

destacou-se que algumas fotografias visam retratar uma África feliz em cenas de crianças 

brincando na rua ou retratos de belas mulheres sorridentes; outras parecem ir além, 

contam detalhes de hábitos e costumes locais em histórias narradas ao público; e ainda há 

textos que se sobressaem a sua imagem por objetivar introduzir uma reflexão em 

profundidade, ou mesmo o diálogo, com o público. Temas que abrangem problemas e 

conflitos que não aparecem nas mídias e são problematizados com propriedade nas 

                                                
106 Lefebvre busca o cotidiano na totalidade de um sentido comum, no que ele pode ter de global sobre as 

relações sociais. Seu percurso se inicia na miséria do cotidiano para depois avançar para a sua grandeza. 
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postagens das redes sociais. Que África está sendo revelada através de instantes 

congelados da vida diária – gestos universais em expressividades idealizadas ou a vida 

real em meio às belezas, asperezas, gravidades e resistências – é o que se objetiva 

desvendar. 

Adentrando a segunda fase de organização, sistematização e categorização do 

conteúdo destas imagens, é o momento de definir as séries e designar as categorias 

precisas para sistematizar a produção dos fotógrafos. De acordo com Mauad, “tais séries 

devem ser extensas, capazes de dar conta de um universo significativo de imagens, e 

homogêneas, posto que numa mesma série fotográfica há de se observar um critério de 

seleção, evitando-se misturar diferentes tipos de fotografia” (2005, p.144). Portanto, tais 

agrupamentos irão abarcar o conteúdo heterogêneo da coleção em sua totalidade, 

organizando-os em categorias homogêneas em si mesmas, designadas de acordo com o 

objetivo da investigação. 

O percurso parte da vivência de cada grupo de fotógrafos em busca de 

semelhanças e disparidades na produção de sentido e significado em suas narrativas. De 

acordo com os objetivos da pesquisa, concentra-se menos na expressividade técnica e 

estéticas das imagens do que pelo que ela efetivamente comunica. A busca por séries 

homogêneas de análise levou à indicação de 10 categorias temáticas, listadas a seguir.  

 

10 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

1. África Feliz 

2. África Família 

3. África Urbana 

4. Tradições Africanas 

5. Cultura Africana 

6. Empoderamento na África 

7. Crenças Africanas 

8. África Exótica 

9. Histórias da África 

10. Problemas da África 

 

Para a realização do agrupamento, o conteúdo é determinado segundo sua 

mensagem principal, com atenção à condição polissêmica das imagens fotográficas e com 
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o cuidado de encaixá-lo em apenas uma das categorias listadas. Agora segue uma breve 

descrição de cada categoria: 

 

1. África Feliz: Algumas imagens simplesmente desejam mostrar a simplicidade de 

momentos de plena felicidade, são retratos de sorrisos estampados, crianças 

brincando na rua ou catando manga no pé, casais namorando; cenas cotidianas de 

uma África feliz. 

 

Figura 15 – África Feliz 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Yagazie Emezie, Ley 

Uwera e Jana Asenbrennerova, respectivamente. 

 

2. África Família: os laços familiares recebem destaque ao ilustrar histórias não 

somente de pais e filhos, mas também de irmãos mais velhos cuidando dos 

menores, ensinando a andar de bicicleta ou levando para brincar na praia. Primas 

que são melhores amigas, netos que ajudam os avós em atividades na rua, jovens 

que se endividam nos bancos no compromisso de sustentar sua grande família. 

 

Figura 16 – África Família 

 
Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Nana Kofi Acquah, 

Jana Asenbrennerova e Yagazie Emezie, respectivamente. 

 

3. África Urbana: Após os retratos, o estilo que desponta é o da street photography. 

Em instantâneos nas ruas, mercados e meios de transporte ganham destaque. 

Carroças puxadas por burros, vãs e micro-ônibus, vendedores ambulantes, feiras 
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de sapatos ou roupas usadas à céu aberto, ou penduradas em árvores, preenchem 

de especificidades a paisagem urbana do continente.  

Figura 17 – África Urbana 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Edward Echwalu, 

Mahmoud Khattab e Daouda Corera, respectivamente. 

 

4. Tradições Africanas: as peculiaridades do continente, os hábitos e costumes 

típicos de certas localidades, ganham destaque nos temas abraçados pelos 

fotógrafos. Como conta Sam Vox sobre como uma simples conversa de rua 

usualmente acabar em um convite irrecusável para um café em Zanzibar. Retratos 

destacam jogos tradicionais como o marbles (semelhante a bola de gude) em 

Guiné Bissau ou a mancala na Tanzânia – que recebe outros nomes em outras 

regiões. Os elegantes e coloridos boubous, trajes típicos entre homens e mulheres 

na Nigéria. As comidas também podem ganhar outras denominações e temperos 

de um local para outro, como o fufu na República Democrática do Congo, a 

cassava (mandioca) ou o akará (acarajé), encontrados em Gana e na Nigéria. Ou 

a criatividade que dá o seu jeito em brinquedos improvisados, jogos e bolas de 

futebol feitos à mão e transportes adaptados. São pequenas fatias da vida de todo 

dia que enriquecem o conhecimento social sobre as tradições locais. Aqui é onde 

aparece o Ubuntu, a filosofia africana de que a minha humanidade está 

inextricavelmente ligada à sua humanidade, “eu sou porque nós somos”, 

iluminando a forte ligação do indivíduo com a sua comunidade em princípios de 

cooperação, solidariedade, fraternidade. A consciência no pertencimento e a 

responsabilidade para com o grupo e com o outro superam as questões individuais. 

Segundo Mandela, são ideais de respeito, gentileza, compartilhamento, 

comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Uma palavra com muitos 

significados, tudo isso é o espírito de Ubuntu107. 

                                                
107 Mais sobre a filosofia do Ubuntu nas palavras de Nelson Mandela em uma entrevista disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=CGox0EKqiaE>. Acesso em 10 fev. 2018 
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Figura 18 – Tradições Africanas 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Ley Uwera, Andrew 

Esiebo e Sam Vox, respectivamente. 

 

5. Cultura Africana: é a vez da música, da dança, da arte, da poesia e da moda 

africanas. Surgem cenas em festivais de rock, shows de jazz, DJs de hip-hop e 

bandas no Carnaval. Imagens que revelam desde concursos de poesia à arte de 

rua, museus ou estúdios de artistas. A moda ganha destaque nas coloridas e 

extravagantes roupas africanas, dentre tantos outros gestos e produtos culturais 

próprios do continente. 

 

Figura 19 – Cultura Africana 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Andrew Esiebo, 

Yagazie Emezi e Barry Christianson, respectivamente. 

 

6. Empoderamento na África: Um sentido se repete em alguns retratos, o de 

empoderamento. Nessa categoria se observa o sentimento de orgulho, força e 

resistência, em temas sobre educação, trabalho ou sobre a beleza de ser quem se 

é, independente de padrões e valores externos. As imagens agregam este sentindo 

ou pelo ângulo de tomada de cena, levemente de baixo para cima, ou pelo olhar e 

gesto congelados. Em duas delas, Nana Kofi Acquah mostra as mulheres de uma 

região do nordeste de Gana, Upper East, que constroem suas próprias casas. Elas 

são seus próprios pedreiros, pintores, carpinteiros – tudo. Nas palavras do 

fotógrafo ganês: “Elas vão provar que na vida, muitas vezes não sabemos o que 
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não podemos fazer até que alguém nos diga. Em outras palavras, 99% dos limites 

da sua vida são artificiais. Eles estão lá porque outra pessoa disse que é assim que 

deveria ser”108.  

 

Figura 20 – Empoderamento na África 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Tom Saater, Ricci 

Shryock e Jane Hahn, respectivamente. 

 

7. Crenças Africanas: é o momento de se olhar para a diversidade religiosa tão 

presente do continente. De festividades católicas a celebrações árabes, em 

detalhes nos tipos de véus e turbantes a homens rezando, fotografias dão pistas 

sobre o complexo âmbito das crenças e costumes religiosos de um diversificado 

território. Andrew Esiebo, em uma foto de um homem vestido de Egungun, traz 

do grupo étnico dos Iorubás a crença nos Orixás. Outras imagens apontam para o 

que poderia ser uma contradição, homens mulçumanos vendendo decorações de 

Natal, mas a própria fotografia revela a coexistência pacífica das práticas 

religiosas na cotidianidade da vida.  

 

Figura 21 – Crenças Africanas 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Malin Fezehai, Sam 

Vox e Malin Fezehai, respectivamente. 

 

                                                
108 Fotografia e texto disponíveis em: <https://www.instagram.com/p/BCh1MgMDokp/?taken-

by=everydayafrica>. Acesso em 29 fev. 2018 



151 

 

8. África Exótica: as imagens sobre a vida selvagem, as tribos africanas e a natureza 

do continente compõem a série. Fotografias que mostram a riqueza da vida animal 

ou tribal não com o apelo do selvagem e do exotismo, mas na tentativa de 

conscientizar sobre a necessidade de proteção à vida selvagem, constantemente 

ameaçada por caça ilegal e comércio de peles e marfim. Guillaume Bonn é o 

fotógrafo que se dedica à documentação sobre a wildlife. Em 2016, documentou 

os Kara de Omovalley, Etiópia, e os Nyangatom que somam mais de 30 mil 

pessoas e são nômades vivendo de pastagens ou aldeias semipermanentes entre o 

Sudão do Sul e a Etiópia109. Os beduínos aparecem entre os fotógrafos do Egito, 

Mahmoud Khattab e Christina Riz, enquanto que Austin Merrill relata sobre os 

Maasai em Chyulu Hills, no Quênia. Em uma de suas postagens, Merril relata 

sobre como o Quênia, país dos safaris, vem administrando com sucesso uma 

coexistência pacífica entre a vida selvagem de um lado e os Maasai e seu rebanho 

do outro110.  

 

Figura 22 – África Exótica 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Guillaume Bonn, 

Guillaume Bonn e Daouda Corera, respectivamente. 

 

9. Histórias da África: algumas postagens ofertam mais do que imagens a ver, 

contam histórias que vão bem além de onde as fotografias poderiam ir sozinhas. 

Surgem relatos que visam não apenas complementar a narrativa visual, mas 

aprofundar o conhecimento sobre o um modo de ser África, suas sensibilidades, 

valores, memórias. Como a que compartilha Sam Vox sobre seu encontro com 

Ima e a conversa que tiveram. 

Crescendo, ajudei meu pai com sua fazenda de milho, quando fiquei 

mais velho, meu sonho era mudar para Dar Es Salaam, a cidade grande. 

                                                
109 Mais detalhes na postagem de Bonn disponível em: < https://www.instagram.com/p/BEAN-

o2Dog4/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 29 fev. 2018  
110 Mais detalhes em texto na íntegra da postagem, disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BCLvd7aDohb/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 29 fev. 2018 
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Depois de economizar algum dinheiro e obter um empréstimo de meu 
pai, consegui comprar minha primeira moto e imediatamente me mudei 

para Dar. Fiquei lá por 4 anos, não gostei de nada, sempre me senti 

como um estranho. Está muito movimentada e não tão amigável. Voltei 

para Iringa e comprei uma pequena fazenda. No momento eu cultivo 
milho e melancias. Estou feliz aqui, não acho que vou sair novamente. 

Esta é a minha casa”. Este é Ima, Ima dirige um boda boa (moto-táxi) 

há 12 anos. Contratei Ima para me levar para uma aldeia, a cerca de 65 
km da cidade de Iringa. No caminho, conversamos sobre fazendas, 

motocicletas e apenas a vida em geral111. 

 

São histórias que enriquecem o perfil do projeto, como a que narra Yagazie Emezi 

sobre a jovem professora de uma comunidade na Libéria que só quer ensinar o 

amor ao outro, independente de quem é ou de onde vem. Ou mesmo lembranças 

da infância, comuns aos fotógrafos nativos. 

 

Figura 23 – Histórias da África  

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Ricci Shryock, Nana 

Kofi Acquah e Yagazie Emezi, respectivamente. 

 

10. Problemas da África: em outras histórias, o foco se volta para os conflitos e 

problemas do continente. Surgem questões globalmente pautadas, como sobre os 

refugiados em retratos de Ricci Shryock na República Centro-Africana ou de Jane 

Hahn e Nichole Sobecki sobre Boko Haram, na Nigéria. Mas também assuntos 

não tão amplamente divulgados, como a exploração de multinacionais pelo 

território africano, a gentrificação em curso em bairros urbanos ou a expulsão de 

pequenos agricultores em áreas rurais, o combate ao casamento infantil e à evasão 

escolar, a luta pela erradicação da AIDS entre os jovens, dentre outros. 

                                                
111 Texto completo e fotografia disponíveis em: <https://www.instagram.com/p/BGbnb_2DohP/?taken-
by=everydayafrica>. Acesso em 04 set. 2017 
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Figura 24 – Problemas da África 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica. Legenda: Fotografias de Nana Kofi Acquah, 

Jane Hahn e Nana Kofi Acquah, respectivamente. 

 

O resultado da categorização encontra-se ilustrado no gráfico a seguir (gráfico 4). 

Segundo a proposta originária, uma África Urbana e Feliz surge em oposição clara à 

África rural da fome, da guerra e dos selvagens. São as imagens que faltavam à citada 

reportagem de Margaret Bourke-White e tantas outras histórias propagadas. 

 

Gráfico 4 – Categorias Temáticas 

 

 

836 Fotografias África Feliz África Urbana 

Nômades 35,7% 11,35% 

Nativos 13,3% 21,9% 

 

De acordo com a produção de cada grupo em separado, percebe-se forte 

preponderância nos Nômades de imagens de uma África Feliz (35,7%) a destoar das 

demais categorias listadas. De cenas mais genéricas a outras que englobam a significância 

do contexto social presente, encontram-se pessoas alegres em momentos simples e 
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próprios da cotidianidade. Já os Nativos se destacam por dar ênfase à paisagem urbana ao 

seu redor (21,9%), e por abordarem os demais temas categorizados sem bruscas 

distinções.  

As Tradições Africanas ganham atenção de ambos os lados, ressaltando a 

especificidade do continente em recortes momentâneos da vida diária. E as Histórias da 

África ganham relevo de apenas um dos lados, dos olhares de dentro que preenchem de 

detalhes as visualidades compartilhadas.  

A montagem das séries possibilitou a compreensão sobre quais temas os 

fotógrafos estão se debruçando ao falar sobre a África, e de que forma constroem suas 

narrativas. Durante a análise foi possível esclarecer que em algumas postagens a força 

advém da expressividade visual de uma eficaz composição fotográfica. Enquanto que, em 

outras, o pêndulo parece pesar mais sobre as histórias contadas para além das imagens. 

Em legendas detalhadas ou longos textos acrescidos às fotografias, aprofunda-se o 

conhecimento sobre uma pequena fatia de um imenso continente. Ambas as linguagens, 

visual e verbal, se encontram presentes nas híbridas narrativas do Everyday África. 

Discursos fotográficos se propõe a expressar sensações e contar histórias, revelam 

sorrisos e somam nome, idade e contexto aos rostos agora conhecidos; contam histórias, 

explicam crenças, valores e tradições, promovem reflexões e almejam conscientizar no 

diálogo com o público.  

Prosseguindo no processo de análise de acordo com a combinação entre forma e 

conteúdo, expressividade e significâncias, as fotografias podem ser reagrupadas de 

acordo com suas preferências narrativas, o que origina duas categorias formais: 

Visualidades Cotidianas e Histórias Narradas. Pode-se observar o resultado desta 

redistribuição no gráfico abaixo (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Categorias Formais 
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836 Fotografias Visualidades Cotidianas Histórias Africanas 

Nômades 83,8% 66,7% 

Nativos 16,2% 33,3% 

 

Enquanto os Nômades se concentram em recriar as sensibilidades que faltam 

sobre a humanidade do outro através de fotografias de crianças brincando felizes, belas 

paisagens e a atenção aos traços culturais e crenças religiosas presentes na cotidianidade 

da vida no continente, os Nativos seguem a mesma trilha iniciada pelos olhares de fora e 

acrescentam especificidade e profundidade às narrativas sobre as vidas encontradas no 

caminho. Algumas fotografias reproduzidas a seguir exemplificam a prática de se revelar 

sensibilidades e histórias da vida cotidiana na África. 

Como a fotografia de Sam Vox de Is-Haka, um menino de 13 anos, que 

compartilha uma bicicleta com outros dois amigos para irem pescar em Stone Town 

(figura 25). O fotógrafo relata a explosão de alegria de Is-Haka quando o amigo pescou 

uma lula. Os amigos logo começaram a confabular sobre como iriam cozinhá-la.  

 
Figura 25 – Sam Vox 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
112

. Legenda: “Life under a floating restaurant. For a 

while now I'd notice young boys going under Zanzibar's floating restaurant with some 

plastic bottles and fishing strings. They would stand on these old broken pillars and cast 

their strings into the ocean. Here is a photograph of Is-Haka, Is-Haka is 13 years old and 

lives in a small town just outside of Stone Town. Is-Haka shares a bicycle with his two other 

friends. The three of them would squeeze together on a bicycle and take turns to cycle to 

Stone Town. Is-Haka says, “we try to come a bit early so that we get good spots, if we come 

late all the good spots will be taken”. Luckily on this day one of Is-Haka's friends caught a 

squid. It was beautiful to see them jump in excitement and celebrate their friends catch, the 

best part about it all- is how immediately they would discuss on how to cook it!”. 

                                                
112 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BMyVR_KAQeV/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 17 abr. 2018 
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No retrato seguinte, Yagazie Emezi apresenta Hawa, uma jovem de 18 anos, e seu 

filho de 5 (figura 26). Ambos estão frequentando a mesma escola. A fotógrafa trás à tona 

a questão de meninas que se tornam vítimas de abuso, exploração sexual ou casamento 

precoce na Libéria, mas de uma forma suave e positiva ao enfatizar a presença de Hawa 

na escola. Para muitas outras, o nascimento dos filhos significa o fim da educação. 

 

Figura 26 – Yagazie Emezi 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
113

 

Legenda: “Hawa is 18 years old and is in the same school as her 5 year old son. Yes, your 

math is accurate. Early motherhood remains a major concern in Liberia. Girls become 

victim to abuse, exploitation, early marriage and labor and face continuous challenges 

during and after. Hawa's regular presence in school is a positive - for many, early child 

birth means an end to education”. 

 

 

Sobre a próxima fotografia, o retrato de Surprise (figura 27), duas leituras são 

possíveis. O pobre coitado menino africano ou o confiante, curioso e alegre Surprise. Nas 

palavras de Nana Kofi Acquah, o menino está distante dos preconceitos dos meios de 

comunicação massivos da sociedade moderna, e, portanto, ainda não foi afetado por 

valores que o desqualificam apenas pela cor de sua pele. 

 

                                                
113 Disponível em <https://www.instagram.com/p/BN1XKB5gwAN/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 17 abr. 2018 
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Figura 27 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
114

 

Legenda: “I met Surprise (his real name) playing with a toy he'd made himself. His 

confidence, joy, and curiosity was contagious. He lives in Otay Village, Grand Bassa County, 

Liberia. Faraway from the prejudices of mass media and modern society. He's not yet aware 

that he's supposed to be disadvantaged, unintelligent, violent, criminal and a second class 

world citizen because of his skin colour. […]”. 

 

Juntando as análises, agora pode-se concluir de que forma o Everyday África vem 

atuando dentro da proposta de construir uma nova visualidade do continente capaz de 

disputar corações e mentes mundo afora. 

 

 

3.4 – Terceira Fase: resultados, inferência e interpretação 

 

A categorização sistemática possibilita o surgimento de inferências e, estas, 

substanciam as interpretações. Assim se inicia a terceira fase da análise de conteúdo que 

compreende o tratamento dos resultados obtidos nas categorizações sistemáticas, suas 

inferências e a interpretação. Segundo Bardin, “o analista tira partido do tratamento das 

mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre 

o emissor da mensagem ou sobre o seu meio” (1977, p.39). Desta forma, buscou-se 

compreender, através de uma investigação profunda e sistematizada, a forma de ação do 

Everyday África e a nova visualidade por eles produzida e compartilhada. 

Em uma perspectiva histórica, recorda-se que o Everyday África começou sua 

atuação no Instagram em 2012 com um olhar predominantemente estrangeiro, cinco 

                                                
114 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BHpWBmFgpvx/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 18 abr. 2018 
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fotógrafos norte-americanos e apenas uma egípcia compartilhavam fotografias sobre o 

cotidiano africano. No ano seguinte, o time passou a contar com dezesseis colaboradores 

em um quadro de treze estrangeiros para três africanos, mantendo a proporção 

predominantemente de olhares de fora, 81,25%. No entanto, em 2014 a ênfase do projeto 

se altera, ao se dedicar à soma de olhares de dentro, nativos do continente, e seis africanos 

de múltiplas naturalidades adentram o projeto, equilibrando um pouco mais a participação 

em 39,13% de olhares endógenos para 60,87% de olhares exógenos.  

O objetivo desta breve passagem pela evolução do projeto serve apenas para 

enfatizar a mudança de enfoque adotada ao longo da trajetória do Everyday África. De 

olhares predominantemente estrangeiros nos primeiros anos, o projeto servia como uma 

opção de saída para as fotografias que não serviam às reportagens midiáticas; para, a 

partir de 2014, a ênfase se voltar ao compartilhamento de narrativas sobre a vida que se 

desenrola ao redor de fotógrafos locais115. De forma similar ao resgate da estética do 

cotidiano abordada anteriormente, percebe-se um movimento histórico decorrente da 

convergência midiática da contemporaneidade que não é nem casual ao ano em análise, 

nem exclusivo do Everyday África116. Através da popularização do acesso à internet e às 

redes sociais em dispositivos móveis, há um movimento de valorização de um olhar 

endógeno compartilhando suas próprias histórias autorais.  

As inferências retiradas das categorizações sistemáticas direcionam à conclusão 

de que olhares endógenos acabam mais propensos a ir além da superfície e aprofundar na 

produção de conhecimento detalhado sobre o conteúdo mostrado. Com vivência e saberes 

adquiridos localmente, os Nativos possuem autoridade sobre o que falam e mais tempo 

disponível em suas próprias localidades para olhar os detalhes presentes na vida comum. 

Suas narrativas visuais e verbais acabam por envolver uma gama maior de especificidades 

sobre o que abrange a cotidianidade em suas regiões e vizinhanças, em histórias contadas 

sobre os encontros promovidos pela prática fotográfica, em abordagens sobre problemas 

cotidianos que não ganham os holofotes da mídia, ou simplesmente reavivendo antigas 

memórias de infância. 

Enquanto um grupo desenvolve matérias, reportagens ou longas documentações 

sobre regiões em conflito ou pós-conflito, retratando a vida cotidiana dos outros em meio 

                                                
115 Percebe-se claramente esta mudança no enfoque do Everyday África ao longo dos anos ao comparar 

entrevistas de Peter DiCampo do início do projeto (DICAMPO, 2014a; 2014b) com outras mais atuais 

(DICAMPO, 2016).  
116 Diversos projetos similares brotaram nos últimos anos em múltiplas plataformas devido ao panorama 

midiático e tecnológico da contemporaneidade. São tempos não somente de espaço para novas histórias e 

visualidades outrora silenciadas, mas da produção e compartilhamento de suas próprias narrativas textuais 

e visuais. 
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a resistências e alegrias, o outro grupo retrata o cotidiano deles próprios, em uma visão 

endógena de belezas, descobertas, semelhanças, problemas e contradições. Mas há uma 

distinção clara entre os dois que não é apenas determinado por se é filho ou não da África, 

mas para aonde o seu olhar e o seu coração se voltam. Talvez a motivação do fotógrafo, 

em sua busca por, de alguma forma, fazer a diferença, esteja em desbravar as terras 

distantes, talvez se encontre na identificação com comunidades em deslocamento, ou 

quem sabe esteja na simplicidade que habita ao seu redor. 

Olhares de fora desenvolvem um serviço ao mundo de proporcionar visibilidades 

e informações para além de quaisquer fronteiras, alcançando regiões onde ainda não é 

comum ou possível falar de si mesmo. E onde a prática de narrar visual e verbalmente 

suas próprias vidas têm ganhado força, novas histórias cotidianas seguem aflorando com 

mais riqueza de detalhes e profundidade na documentação. Contudo, apesar dos olhares 

endógenos predominarem na representação da vida cotidiana africana realizada pelo 

Everyday África no ano de 2016, representando a vida cotidiana na cotidianidade da vida 

do fotógrafo, as duas formas de olhar e atuar no continente estão presentes no conjunto 

das imagens. A soma dos olhares, localidades, temáticas e formatos só tende a enriquecer 

a nova visualidade compartilhada. São fotografias heterogêneas que revelam uma 

heterogênea África. A escolha de ambos por destacar pessoas denota o desejo de realçar 

a condição humana de africanos no processo de construção de uma nova visualidade que 

privilegia a alteridade e nega definitivamente a visão do outro segundo preceitos de 

inferioridade ou vitimização. As cenas cotidianas da vida ajudam a fortalecer um 

sentimento de humanidade e a noção de alteridade que não costumam habitar as 

reportagens espetaculares. 

As imagens são poderosas. De forma rápida e eficaz, despertam a atenção para, 

em seguida, transmitir sensibilidades muitas vezes contagiantes. Possuem a magia de 

comover e informar, e muitas vezes não precisam de textos que falem nada mais. No 

entanto, quando unida a outras linguagens como a verbal, desde que nas mãos certas de 

seus próprios autores, podem ir além do que o momento eternizado revela em sua fatia 

visual; após conquistar a atenção e sensibilizar, a fotografia pode contar sobre quem é na 

foto, sua história de vida, seus medos e anseios, sonhos e frustrações. A soma de outra 

linguagem não está destinada a ressignificá-la, como problematizado nos primeiros 

capítulos, quando a seleção, edição e descrição das fotografias não era mais função dos 

seus autores, mas da mídia. No caso das redes sociais, a imagem está nas mãos de seu 

próprio criador, e a soma de um texto possui a tarefa de reforçar seu sentido e 

complementar sua comunicação com o espectador.  
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O Everyday África começou querendo ampliar o leque de imagens 

disponibilizadas sobre a África, mostrando outras cenas testemunhadas em suas vivências 

no continente. Desta forma, ao atuar nas redes sociais, passou a disputar a imagem de 

África com a forma parcial e distorcida consolidada pela mídia hegemônica. De olhares 

de fora, foram abrindo território para os olhares e vozes de dentro, e assim múltiplas 

visualidades e relatos sobre tradições, crenças, valores e costumes da vida cotidiana vão 

conquistando terreno no conhecimento global, não apenas nos projetos @everydays e não 

somente na África, mas em tantas outras iniciativas individuais e coletivas que seguem a 

tendência do atual tempo histórico e promovem uma nova geração endógena de 

contadores de histórias. Por entre gestos universais e especificidades particulares, as 

fotografias do Everyday África pretendem se aproximar do mundo sem perder a riqueza 

de ser África.  

Por fim, dentro da proposta de olhar a imagem abarcando sua tríade dialógica entre 

fotógrafo, fotografado e espectador, resta observar o espectador. Apesar de não ser um 

trabalho de recepção, deve-se considerar que há pistas de recepção indicadas que 

merecem uma breve reflexão antes da conclusão do trabalho.  
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CAPÍTULO 4 – EVERYDAY ÁFRICA – ESPECTADORES 

 

“Uma vez que você está lá fora, as 

demandas de tirar fotos para um público 

global atingem você [...] tais momentos me 

lembram da importância do fotojornalismo 

e seu papel na sociedade. Com uma mídia 

digital em constante crescimento, prevejo 

um futuro vibrante para o fotojornalismo. 

Mais e mais histórias serão contadas 

alcançando uma audiência que só poderia 

ter sido um sonho há alguns anos atrás”.  

Edward Echwalu 

 

Após a análise estrutural, quantitativa, temática e formal que desenham o 

Everyday África como uma comunidade majoritariamente composta por olhares 

endógenos a produzir e compartilhar novas imagens e histórias narradas sobre ampla 

gama de especificidades da vida cotidiana de boa parte do continente africano, resta 

colher as pistas sobre o efeito desta nova visualidade junto a seu público. Na comunicação 

dialógica das redes sociais, a participação do espectador não é somente permitida como 

desejada. Cada vez mais os fotógrafos parecem dialogar com sujeitos que respondem não 

somente curtindo fotografias e seguindo o perfil, mas dando opiniões, fazendo elogios ou 

críticas e compartilhando sensações, opiniões e memórias. Com cidadãos de diversos 

lugares convidados a se engajar e a se comprometer, uma nova imagem de África está 

sendo construída de forma coletiva e participativa através de olhares de dentro, de fora e 

do mundo. 

Pois é sobre esse olhar exterior, agora capacitado a ver e conhecer a África em 

maior amplitude temática e pontos de vista que, neste momento, a pesquisa se deterá. O 

intuito não é o de qualificar uma possível eficiência à proposta assumida, mas o de 

explorar as pistas que as contribuições do público possam revelar quanto à percepção das 

novas narrativas compartilhadas. A começar, por uma análise crítica e consciente dos 

problemas e potencialidades das novas mídias. 
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4.1 – Internet e Mídias Sociais: a teia que entrelaça vidas cotidianas através do globo 

 

A sociedade contemporânea passa por grandes transformações no âmbito da 

comunicação social, onde as práticas proporcionadas por um mundo híbrido e 

interconectado globalmente tomam uma dimensão essencial da vida cotidiana dos 

homens. Cada vez mais, indivíduos incorporam os usos das novas mídias em seus hábitos 

diários, a ponto da internet, em sua gama de possibilidades, representar “o tecido de 

comunicação de nossas vidas” (CASTELLS, 2015, p.111). Os sujeitos comunicantes 

agora têm a chance de produzir seus próprios conteúdos e assim contribuir com suas vozes 

e visões, de compartilhar informações ou arquivos e expor suas opiniões, estabelecendo 

conexões e diálogos globais não mais limitados no tempo e no espaço.  

Em 2017 constatou-se que mais da metade da população global é usuária de 

internet. Um número que continua em crescimento e no ano seguinte já ultrapassou a 

marca dos 4 bilhões, compreendendo 53% do globo terrestre117.  

 

Internet 2017 Internet 2018 

50% da população 53% da população: 4bilhõs de indivíduos 

 

Destes, grande parte a utiliza através de dispositivos celulares. E quanto ao uso de 

mídias sociais, o número corresponde a 42% da população, 39% através de aplicativos 

móveis. 

 

Mídias Sociais 2018 Mídias Sociais 2018 por dispositivos móveis 

42% da população 39% da população 

 

Tais dados afloram não somente a amplitude do alcance da internet na vida dos 

homens, como constata que a prática de se integrar e fazer uso de redes sociais torna-se 

um hábito cotidiano para grande parte dos usuários. E mais, que a convergência midiática, 

ao popularizar o acesso à internet por telefones celulares, favorece a amplitude de alcance 

às novas mídias por todo o globo terrestre. Dentre as diversas redes sociais disponíveis 

está o Instagram. 

                                                
117 Os dados referenciados a seguir foram extraídos de recentes pesquisas divulgadas em 2017 e 2018 por 

We Are Social e Hootsuite sobre o panorama da internet no mundo (WE ARE SOCIAL, 2017; 2018). O 

relatório de 2018 se encontra disponível em: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-

2018>. Acesso em 04 abr. 2018  
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O Instagram é a terceira rede social mais popular do mundo.118 Com mais de 800 

milhões de usuários, 500 milhões acessam diariamente a rede119, estando atrás somente 

do Facebook e do YouTube. Seu diferenciador é a primazia do visual, que faz com que 

sua tarefa principal se configure na produção e no compartilhamento de imagens, 

fotografias e vídeos, com seus textos agregados – qualidade que o fez atrair fotógrafos 

profissionais e amantes da fotografia pelo mundo. O Instagram surge em 2010 como um 

aplicativo da Apple para criação e edição de fotos, onde é possível colocar filtros e 

compartilhar belas imagens em redes sociais como Facebook e Twitter. Deste modo, em 

seu uso inicial, um mar de selfies de pessoas felizes em sua cotidianidade constituem a 

imagem de como o aplicativo passa a ser conhecido. Diante de tantos sorrisos, brotam as 

primeiras críticas a uma estetização do cotidiano e à superficialidade das cenas 

apresentadas pelo Instagram.  

No entanto, com o passar do tempo, ele se torna mais do que um aplicativo móvel. 

Em 2012, ele é adaptado para outros sistemas operacionais, vendido para o Facebook e 

conquista adesão crescente de usuários. Novas práticas surgem para descontruir antigos 

rótulos, fotografias da vida cotidiana passam a contar histórias autorais, a dar voz a 

reflexões, críticas, contradições e problemas compartilhados. Perfis coletivos e 

comunidades ganham espaço e audiência globais no compartilhamento de informações e 

sensibilidades, e a superfície visual vai sendo preenchida de profundidade. Imagens se 

tornam um meio, uma ponte em diálogos possíveis, não um fim nelas mesmas. Um 

jornalismo cidadão emerge com força para dar espaço às notícias não contempladas pela 

mídia hegemônica. Da mesma forma, fake News e propagandas invadem as timelines. 

Projetos em diversificados temas, área de interesse ou intencionalidade, brotam a todo 

momento, como o já referenciado Humans of New York e o aqui pesquisado Everyday 

África. 

Por mais que o acesso à internet e às mídias sociais estejam em constante avanço, 

no que diz respeito à distribuição geográfica ela ainda ocorre de forma desigual. 

Mesmo que metade da população mundial se conecte regularmente, a penetração na 

África é inferior a esta proporção global, sendo em 2017 de menos de 1 usuário para cada 

3 pessoas. Contudo, por mais que apresente menor escala, as regiões do continente 

africano estão expandindo seus números rumo à sua adoção. Segundo dados do relatório 

                                                
118 De acordo com os dados da pesquisa, no ano de 2018 o Instagram pulou para a terceira posição nas redes 

sociais mais acessadas do mundo. No ano anterior, sua posição ocupava a quinta colocação (WE ARE 

SOCIAL, 2017; 2018). 
119 Dados do próprio Instagram. Our Story. 2018. Disponível em: <https://instagram-press.com/our-story/>. 

Acesso em 22 fev. 18 
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de pesquisas de 2018, os usuários na África aumentaram em mais de 20% com relação ao 

ano anterior, especialmente em países como Mali – quase 6 vezes mais acessos – e em 

Benin, Moçambique, Serra Leoa e Níger onde o número duplicou.  

Alguns país africanos possuem número considerável de usuários de internet e 

mídias sociais, como Tunísia, Marrocos, Líbia, África do Sul, Argélia, Egito, Cabo Verde, 

Botswana, Gabão, e as ilhas Seychelles e Maurícius. Dados sobre o percentual de usuários 

de Internet e de mídias sociais em alguns países africanos nos quadros abaixo120. 

 

PAÍS Internet Mídias Sociais 

Tunísia 68 % 62 % 

Marrocos 63 % 44 % 

Líbia 59 % 59 % 

África do Sul 54 % 32 % 

Argélia 50 % 50 % 

Egito 50 % 40 % 

Cabo Verde 48 % 45 % 

Botswana 40 % 39 % 

Gabão 48 % 33 % 

Ilhas Seychelles 71 % 71 % 

Ilhas Maurícius 63 % 62 % 

 

Enquanto que em outras, por mais que exista bom fluxo de conecções, ainda é 

detectado uso reduzido de mídias sociais. Como é o caso em Quênia, Mali, Senegal, 

Nigéria, Uganda, Zimbabue e Ruanda.  

 

PAÍS Internet Mídias Sociais 

Quênia 86 % 15 % 

Mali 66 % 9 % 

Senegal 61 % 19 % 

Nigéria 49 % 10 % 

Uganda 44 % 6 % 

Zimbabue 30 % 10 % 

Ruanda 30 % 4 % 

 

E há onde as novas tecnologias não atinjam nem 10% da população, como 

Somália, Madagascar, Guiné Bissau, Burundi, República Democrática do Congo, 

República Central Africana, Chade, Níger e Eritréia – esta com apenas 1% da população 

sendo usuária de internet e mídias sociais.  

 

                                                
120 Informações completas sobre todos os países do globo podem ser acessadas no relatório Digital in 2018 

(WE ARE SOCIAL). 
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PAÍS Internet Mídias Sociais 

Somália 8 % 8 % 

Madagascar 7 % 7 % 

Guiné Bissau 6 % 6 % 

Burundi 6 % 3 % 

R. D. Congo 6 % 3 % 

R. Central da África 5 % 2 % 

Chade 5 % 2 % 

Níger 4 % 2 % 

Eritréia 1 % 1 % 

 

Por mais ilustrativos que possam ser os dados acima, outras questões devem ser 

consideradas para clarear o complexo panorama em questão121. Como, por exemplo, a 

liberdade ou a falta dela, no controle e proibições estatais no acesso público.  

Em 2016, segundo dados atuais de pesquisa os únicos dois países da África onde 

havia total liberdade na internet eram a África do Sul e o Quênia.122 A penetração da 

internet na África do Sul é de 54%, sendo 32% em mídias sociais, enquanto o Quênia 

alcança 86% da população, o mais alto número de conectividade do continente, embora 

somente 15% faça uso de mídias sociais. A Nigéria apresenta uma liberdade parcial na 

Internet devido às prisões de internautas por criticarem o governo, e por já terem sofrido 

proibições por conta da disseminação do discurso de ódio através de mídias sociais – 

justificando, então, o baixo percentual detectado na pesquisa. No entanto, o ativismo 

digital no país é considerado admirável. Já Uganda obteve suas redes sociais bloqueadas 

durante as eleições de 2015, e liberada tempos depois. Na Etiópia não existe liberdade, a 

taxa de penetração on-line é baixa (apenas 15%, sendo 4% em mídias sociais), e já 

houveram situações de bloqueio à internet após meses de confrontos entre a polícia e as 

comunidades étnicas de Oromo e Amhara. Os que ainda tentam protestar, podem sofrer 

com leis contra o terrorismo, impostas pelo governo do país a blogueiros de direitos 

humanos e jornalistas on-line. 

Evgene Morozov, pesquisador bielorrusso, tensiona as implicações políticas e 

sociais do avanço tecnológico atual, condenando como pura ilusão os que acreditam que 

a internet se encontra a serviço do poder popular global na luta por direitos humanos 

universais. Em seu livro de mais de 400 páginas intitulado The Net Delusion: the dark 

                                                
121 A pesquisa referenciada também quantifica a utilização de telefonia celular e o índice de urbanização 

para enriquecer possíveis análises correlacionadas ao desenvolvimento econômico das regiões e o acesso à 

internet e mídias sociais. Para a dissertação serão obsevadas questões sobre liberdade ou restrição de acesso. 
122 De acordo com um relatório publicado pela organização independente Freedom House sobre a pesquisa 

“Silencing the Messenger: Communication Apps under Pressure”, em reportagem para o Face2Face Africa. 

Disponível em: <https://face2faceafrica.com/article/sa-kenya-countries-internet-freedom-africa>. Acesso 

em 29 nov. 2017 
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side of internet freedom (2011), em capítulos irônicos e provocadores como “Hugo 

Chavez Would Like to Welcome You to the Spinternet” ou “Why the KGB Wants You to 

Join Facebook”, Morozov enfatiza a apropriação dos recursos digitais nas mãos de 

governos autoritários, problematiza sobre o controle e a vigilância nas redes e ressalta 

como certas práticas apenas distraem, pacificam e desarmam a população.   

Enquanto certas campanhas são bem sucedidas e comprovam a eficiência do poder 

do ativismo inclusive nas mídias sociais, a exemplo da #FeesMustFall123 na África do 

Sul; discursos de ódio são disseminados e resultam não somente em violência como em 

centenas de mortes. “O envio de mensagens de texto tem sido usado para espalhar o ódio 

na África, mais recentemente em disputas Muçulmano-Cristãs que entraram em erupção 

na cidade Nigeriana central de Jos no início de 2010 que levaram a vida a mais de 

trezentas pessoas” (MOROZOV, 2011, p.258, tradução nossa)124. De rumores que 

alimentavam a intolerância e desencadeavam conflitos, a mensagens fornecendo 

instruções de como matar incitaram múltiplos casos de violência não somente na Nigéria. 

Dois anos antes, o Quênia já havia passado por semelhante situação. Uma crise política 

após disputadas eleições revelou que a internet podia servir para disseminar o ódio 

culminando em uma violência incontrolável.  

Em um ponto, as autoridades do Quênia estavam considerando fechar 

as redes móveis para evitar mais escalada de violência (entre 800 e 
1.500 pessoas morreram e até 250 mil foram deslocadas). Embora o 

envio de mensagens de texto também tenha se mostrado decisivo na 

criação de um sistema que ajudou a rastrear a propagação da violência 
no Quênia – uma história de sucesso que ganhou muito mais atenção na 

mídia – - não se pode simplesmente desconsiderar o fato de que as 

mensagens de texto também ajudaram a mobilizar o ódio (MOROZOV, 
2011, p.259, tradução nossa)125. 

 

Todavia, muitos são os usos benéficos da Internet, das novas mídias e da 

convergência com a telefonia celular que publicizam, a partir das brechas, lados positivos 

em cenários longínquos. Como é o caso de um grupo de jovens empresários africanos 

                                                
123 Em 2015, estudantes das universidades de Cape Town, Rhodes e Witwatersrand usaram as redes sociais, 

juntamente com protestos de rua, para lutar contra o aumento das taxas estudantis do governo. O governo 

se viu obrigado a deter sua política, ao menos para aquele ano. Mais detalhes na reportagem SA and Kenya, 

Only Countries with Total Internet Freedom in Africa. Disponível em: 
<https://face2faceafrica.com/article/sa-kenya-countries-internet-freedom-africa>. Acesso em 04 abr. 2018 
124 “Text messaging has been used to spread hate in Africa, most recently in Muslim-Christian squabbles 

that erupted in the central Nigerian city of Jos in early 2010 that took the lives of more than three hundred 

people” (MOROZOV, 2011, p.258). 
125 At one point, the Kenyan authorities were considering shutting down mobile networks to avoid any 

further escalation of violence (between 800 and 1,500 people died, and up to 250,000 were displaced). Even 

though text messaging also proved instrumental in setting up a system that helped to track how violence 

spread around Kenya – a success story that gained far more attention in the media – one can’t just disregard 

the fact that text messaging also helped to mobilize hate (MOROZOV, 2011, p.259). 
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que, na esperança de fazer a diferença, decidiram utilizar seus conhecimentos no campo 

da tecnologia para desenvolver um aplicativo capaz de ajudar no combate à fome em seus 

países de origem.  

Em recente entrevista para a CNN, Oscar Ekponimol, fundador do 

aplicativo Chowberry, refletiu sobre sua infância na Nigéria. “Lembro-

me da maioria das vezes houve pouca ou nenhuma comida [na casa]”, 

disse ele. “Eu tinha que ir à escola sem comida e passar por lanches 
amigos compartilhados comigo. Eu sempre disse no futuro que faria 

algo para garantir que os outros não passassem pelo que atravessava” 

(TODRAS-WHITEHILL, 2017). 

 

Hoje Ekponimol é engenheiro de software e seu aplicativo conecta mercados na 

Nigéria a ONGs e avisam as pessoas necessitadas quando os produtos alimentares estarão 

com a validade prestes a expirar para que sejam comprados com desconto. Em quatro 

meses de uso, o aplicativo contabilizou aproximadamente 3.000 visitas diárias. Pode-se 

afirmar que trata-se de uma iniciativa de Publicidade Social. Outro projeto similar foi 

realizado por Mohammed Omer, somali que hoje vive em Estocolmo. Junto a mais quatro 

amigos, eles criaram uma plataforma de crowdsourcing126 denominada Abaaraha, que em 

somali significa seca. “Descrito como um sistema de mapeamento de crise, Abaaraha 

fornece informações e análises no terreno para ajudar os trabalhadores, coletados de uma 

variedade de fontes, incluindo redes sociais, texto e e-mail” (TODRAS-WHITEHILL, 

2017). Há um infinito campo de possíbilidades a se explorar para o uso benéfico das novas 

tecnologias que tampouco deve ser ignorado. Projetos como os descrito acima tensionam 

as brechas e ambicionam promover mudanças efetivas no cenário local.  

As práticas de Publicidade Social surgem ao longo do trabalho nas considerações 

relativas às brechas. Trata-se dessa categoria que torna uma causa pública, na intenção de 

reverter a situação em função da participação efetiva da Sociedade Civil. Para isso, as 

novas tecnologias são utilizadas sob diversas formas para publicizar causas e sensibilizar 

o público, convidando-o a colaborar. Exemplos de Publicidade Social podem ser: 

Desde doações, abaixo-assinados, contribuições em forma de trabalho, 

ações de crowdfunding, guerrilhas, peças gráficas inovadoras, criação 

de aplicativos tecnológicos, produções audiovisuais divulgadas em 
meios alternativos, eventos culturais e, por fim, na partilha dos 

sentimentos na conquista dos resultados sociais e financeiros e na 

superação de obstáculos com a resolução ou amenização dos problemas 
reais que moveram a campanha (SALDANHA, 2016). 

 

                                                
126 Crowdsourcing vem de crowd (multidão) e outsourcing (terceirização) e denomina a prática de 

contribuição colaborativa ou colaboração coletiva de um grande grupo de pessoas ou comunidade online 

como em trabalhos voluntários ou assistencialistas. 
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Portanto, o poder das novas mídias pode ser avassalador, tanto para promover o 

horror, quanto para servir na luta por justiça e melhores condições de vida. Da mesma 

forma como a fotografia pode ser ora o veneno, ora a cura; as novas mídias apenas se 

constituem como a ferramenta ou mesmo a arma crítica. O uso que será estipulado está 

nas mãos dos homens. “Machados podem ser usados para cortar lenha ou decepar 

cabeças. A escolha não é dos machados, mas de quem os segura. [...] a tecnologia em si 

não vai “promover o avanço da democracia e dos direitos humanos” por você (e em seu 

lugar)” (BAUMAN, 2014, p.73). Retomando a antiga proposição benjaminiana, 

documentos da cultura são documentos da barbárie. A questão não é se a fotografia ou a 

internet são apropriadas por forças do Estado ou do capital, pois certamente o são em 

distintas formas e ocasiões; mas, em contrapartida, qual o uso revolucionário que elas 

podem ter no combate às mazelas do mundo.  

Recapitulando, quanto ao uso das novas tecnologias digitais no continente 

africano, é preciso relativizar os dados e informações antes de alcançar conclusões que 

possam ser precipitadas. Considerando o tamanho do continente africano, com sua 

heterogênea e complexa composição econômica, cultural, religiosa, social e política, que 

tornam tão difícil a tarefa de chamá-la por um mesmo nome em comum, não fosse 

compartilhar o mesmo território habitado. Composta por áreas rurais e cidades urbanas, 

vida tribal, intelectual e artística, múltiplas crenças e restrições religiosas, liberdade 

garantida ou cerceada; a penetração e utilização da internet e as mídias sociais é algo 

considerável. Em uma fotografia – por sinal, muito curtida e comentada – de uma família 

reunida e sorridente em torno de um celular, Nana Kofi Acquah explica: 

Quando eu estava crescendo, costumava ouvir as pessoas dizerem: “Se 

você quer esconder algo do africano, escreva-o em um livro”. Eu fiz 
essa foto na atribuição para @WorldReader. Esse pequeno telefone que 

a menina está segurando tem cerca de 100 livros lá. A penetração do 

telefone móvel na África é esmagadora e é ótimo ver como está sendo 

aproveitado para atender às necessidades educacionais do continente127. 

 

Há potência nas novas práticas promovidas pela internet e as mídias sociais em 

dispositivos móveis que facilitam o acesso a infinitos conteúdos e interconectam os 

homens a nível planetário. Mas não são os aplicativos e tampouco as fotografias que 

detém o poder de transformar o mundo, e sim os homens. É portanto que se deve 

considerar o olhar dos destinatários da mensagem fotográfica, como será desenvolvido a 

seguir. 

                                                
127 Texto e foto disponível em: <https://www.instagram.com/p/1aMnUXDoiB/?taken-by=everydayafrica>. 

Acesso em 07 jan. 2018 
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4.2 – Espectador: o destinatário da mensagem fotográfica 

 

A fotografia nasce da relação do fotógrafo com o referente, e, no entanto, seu 

propósito relaciona-se à presença almejada e presumida de um terceiro integrante, um 

olhar externo em um encontro futuro. Imagens, fotógrafos e fotografados aguardam pelas 

pessoas que irão perceber e usufruir da expressividade e do conteúdo das fotografias, 

realizando, assim, seu poder de sensibilizar e comunicar. De acordo com Azoulay, “além 

de ser educado para olhar a fotografia como um evento de importância para toda a 

humanidade, os cidadãos modernos a experimentam como eventos dos quais são 

destinatários diretos” (2008, p.113-114, tradução nossa)128. A fotografia é criada para ser 

mostrada ao mundo, objetivo não só de fotógrafos, mas igualmente de fotografados que 

anseiam para que seus retratos e histórias relatadas atinjam as pessoas onde quer que elas 

estejam. Mais do que nunca, ver através do olhar do outro se torna uma competência 

coletiva.  

Desde o início da pesquisa foi decidido pensar a fotografia em todo o seu âmbito 

comunicacional, de maneira que não se poderia perder de vista questões relativas ao 

destinatário das híbridas mensagens. A problematização sobre a imagem de mundo e, 

consequentemente, o conhecimento social que é consubstanciado por fotografias induz 

ao imperativo de uma leitura crítica da mídia que considere os efeitos e práticas da 

recepção e a mútua determinação a que ambos enfoques estão sujeitos. Por mais que não 

se pretenda adentrar na antiga discussão dos estudos de recepção realizados pela Escola 

de Frankfurt e a Escola de Birmingham, e suas teorias conflitantes sobre uma audiência 

passiva ou ativa, respectivamente; acredita-se que seja relevante observar com maior 

acuidade as reações despertadas por novas imagens.  

O embasamento teórico segue os argumentos apresentados por Stuart Hall (2003) 

em seu artigo Codificação/Decodificação. O autor jamaicano defende que existem três 

posições hipotéticas da recepção: a posição hegemônica-dominante, de leitura 

preferencial, a posição do código negociado, e a posição contrária do código de oposição. 

De acordo com esse modelo, o receptor é capaz de intercalar momentos de recepção 

passiva, quando apenas repete o código dominante, com outros onde é capaz de atuar 

como audiência ativa, elaborando e ressignificando a mensagem midiática ou mesmo 

                                                
128 “In addition to being educated to look upon photography as an event of importance to all of humanity, 

modern citizens experience it as events of which they are the direct addressees” (AZOULAY, 2008, p.113-

114). 
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operando em clara oposição. O consentimento ou confronto com os ideários hegemônicos 

costuma se alternar de acordo com a bagagem cultural, inserção social e postura política 

do indivíduo.  

A proposta teórica de Hall realiza a crítica à presumida alienação dos espectadores 

sem os assumir de antemão como conscientes de todas as etapas que intermediam – 

dirigem, selecionam, editam, moldam, censuram – o processo comunicacional. 

Resumindo, o sujeito social é capaz de resistir e reelaborar produtos culturais que lhes 

são acessíveis, da mesma forma em que é sujeito a uma percepção acrítica de conteúdos 

midiáticos recebidos diariamente e mascarados sob preceitos de objetividade e 

neutralidade, mas que na verdade correspondem, em grande medida, aos interesses dos 

poderes dominantes. Diz-se ‘em grande medida’ pois igualmente se considera a teoria de 

Jameson (1994) que destaca a forma com que a mídia realiza sua função de conformar as 

massas segundo seus interesses, ofertando germes de conteúdo utópico capazes de atrair, 

satisfazer, convencer e amansar o grande público. O peso da comunicação realizada por 

poderes hegemônicos é inquestionável, seu discurso induz fortemente a uma leitura 

dominante dos acontecimentos que tende a dirigir opiniões, gostos e valores do senso 

comum. Nas palavras de Hall: 

As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar 

constantemente aquilo que representam; e, pela repetição e seleção, 
impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las 

mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. É 

isso que a concentração do poder cultural — os meios de fazer cultura 
nas mãos de poucos — realmente significa. Essas definições não têm o 

poder de encampar nossas mentes; elas não atuam sobre nós como se 

fossemos uma tela em branco. Contudo, elas invadem e retrabalham as 
contradições internas dos sentimentos e percepções das classes 

dominadas; elas, sim, encontram ou abrem um espaço de 

reconhecimento naqueles que a elas respondem. A dominação cultural 

tem efeitos concretos (HALL, 2003, p.254-255). 

 

Os estudos sobre a cultura, portanto, não devem perder de vista sua complexa 

inter-relação com os poderes políticos e econômicos que em alguma medida a 

subordinam. Mauad resume essa disputa pelos significados intencionados às 

representações culturais. “Se a cultura comunica, a ideologia estrutura a comunicação, e 

a hegemonia social faz com que a imagem da classe dominante predomine, erigindo-se 

como modelo para as demais” (MAUAD, 2005, p.142). A cultura na qual o indivíduo 

nasce e cresce inserido, com a qual é muito difícil de se desconciliar para olhar o mundo 

livre de preceitos e valores pré-existentes – como dito, o sujeito social não é uma tela em 
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branco – na concepção de Gramsci, é a própria arena de disputa por consentimento ou 

resistência.  

O Everyday África surge para confrontar o discurso midiático hegemônico 

revelando o que este deixa de se referir. Há uma disputa de sentido em jogo, mas uma 

disputa desigual, se for contextualizar o alcance de ambos junto à massa. Contudo, a 

potência da fotografia segue existindo, uma nova visualidade de África com o que ela tem 

de riqueza e especificidade vem sendo constituída diariamente por olhares externos e por 

suas vozes e visões endógenas. Novas histórias sobre a vida cotidiana na África – e em 

múltiplos cantos do planeta – surgem a cada segundo nas mídias sociais aguardando por 

um olhar mais atento e compreensivo.  

É preciso, portanto, problematizar o papel atual de sujeitos sociais globais 

compreendendo que “a relação entre produtores e receptores de imagens se traduz numa 

negociação de sentidos e significados” (MAUAD, 2005, p.134). Não apenas fotógrafo e 

fotografado, também o espectador se torna sujeito ativo no processo, um mediador na 

produção cultural da contemporaneidade. 

Na verdade, é a competência de quem olha que fornece significados à 

imagem. Essa compreensão se dá a partir de regras culturais, que 

fornecem a garantia para que a leitura da imagem não se limite a um 
sujeito individual, mas que acima de tudo seja coletiva. A idéia de 

competência do leitor pressupõe que, na qualidade de destinatário da 

mensagem fotográfica, ele detenha uma série de saberes que envolvem 

outros textos sociais (Id., ibid., p.142).  

 

A historiadora brasileira argumenta que a compreensão da fotografia ocorre em 

dois níveis: um nível interno à superfície visual, a partir da leitura da imagem, e um nível 

externo à superfície visual, proveniente da soma de textos adjacentes e de interferências 

de informações ou pressupostos implícitos ao tema. Sendo assim, a compreensão das 

mensagens fotográficas é  

tanto um ato conceitual (os níveis externo e interno encontram-se 
necessariamente em correspondência no processo de conhecimento) 

quanto um ato fundado numa pragmática, que pressupõe a aplicação de 

regras culturalmente aceitas como válidas e convencionalizadas na 

dinâmica social. Percepção e interpretação são faces de um mesmo 
processo: o da educação do olhar (Id., ibid.). 

 

Na atualidade, a tecnologia ocupa papel decisivo no processo de produção de 

sentido que tenciona e transcende a historicidade de regimes visuais orquestrados pela 

mídia hegemônica com as novas possibilidades ofertadas pelas redes sociais. Conforme 

problematizado anteriormente, mesmo frente à intencionalidade do criador da mensagem, 

o sentido a ser transmitido não se encontra fixo, mas suscetível à interpretação do 
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espectador, que a realiza de dentro de seu mapa conceitual. Conforme conclui Castells 

em sua pesquisa sobre as percepções distorcidas de americanos que acarretaram no 

conhecimento mistificado e, portanto, no orquestrado consentimento em massa da 

população dos EUA à Guerra do Iraque, “as pessoas tendem a acreditar naquilo em que 

querem acreditar” (CASTELLS, 2015, p.221). É comum espectadores adaptarem a 

informação ao que acreditam, sem muito questionar. “Elas filtram a informação a fim de 

adaptá-la a suas avaliações preconcebidas. Relutam muito mais a aceitar fatos que 

desafiam suas crenças do que aqueles que coincidem com suas convicções” (Id., ibid.). A 

interpretação da fotografia, portanto, mesmo contendo um texto que direcione sua leitura, 

pode ter seu sentido original escapando à compreensão do indivíduo receptor. 

Na disputa com a política hegemônica que naturaliza globalmente uma 

representação estereotipada e um conhecimento mistificado sobre os africanos, o 

Everyday África realiza uma contraestratégia nos moldes da Publicidade Social e aposta 

na visualidade de cenas comuns sobre a vida cotidiana no continente. Um desafio que 

ambiciona contestar o constructo midiático no intuito de transformar a imagem da África, 

publicizando-a de outra forma.  

As fotografias criadas e compartilhadas pelo projeto produzem uma outra 

sensibilidade sobre a especificidade da vida em diversas regiões pelo continente; todavia, 

somente a disponibilidade de novas cenas e outras histórias não implica diretamente no 

deslocamento de pré-concepções e valores há muito imbricados no mapa mental de 

indivíduos. Para ilustrar a problemática, segue um belo retrato de um menino na 

República Democrática do Congo que desperta a atenção e trava uma batalha por seu real 

sentido em seus comentários (figura 28). A fotógrafa comenta em sua legenda que Elisha 

está ajudando a mãe nas compras no mercado. Alguns espectadores não enxergam uma 

prática rotineira de ajuda familiar, mas uma criança supostamente fora da escola e vítima 

de trabalho infantil. O mais interessante é que, mesmo após os esclarecimentos da 

fotógrafa sobre ser normal crianças ajudarem os pais na localidade, e que ele frequenta a 

escola, um dos espectadores continua a desconfiar. A fotografia e os comentários citados 

encontram-se reproduzidos a seguir. 
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Figura 28 – Ley Uwera  

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
129

. Legenda: “This little boy Elisha helps his mum at 

the vegetables market in Mugunga”. 

 

 intlvng Education for children in Africa needs to be addressed. 

 leyuwera1 @intlvng He has an education because he goes to school. To helps 

his mother is normal I think. 

 intlvng From the picture, there's no telling what day of the week it is. If it's a 

Saturday, it's okay to help, I suppose. (The sun is still out or perhaps it's about 

to rain, etc). Just as long as he goes back to school on Monday. I live in 

Nigeria. I know too much about child labor and it's horrible. @leyuwera1130 

 

Apesar do sentido estar apto à disputa, se libertar de visões etnocêntricas, como já 

constatado, não é tarefa fácil. O espectador, submerso em sua própria cotidianidade, se 

encontra envolto nos saberes de sua cultura e nas práticas sociais e políticas de sua 

comunidade. Considerando que “olhar é um ato de escolha” (BERGER, 1999, p.10), 

subentende-se ser necessário que algo brote, um desejo, uma curiosidade, uma 

predisposição a buscar algo mais – sobre a África, no caso – para além dos conteúdos que 

adentram as casas pelos meios tradicionais.  

Portanto, a próxima parte tratará das escolhas, julgamentos e atitudes do 

espectador destinatários das mensagens fotográficas do Everyday África. 

 

 

                                                
129 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BIrG6EkgmRZ/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 

22 mar. 2018 
130 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BIrG6EkgmRZ/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
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4.3 – Metodologia II  

 

A pesquisa agora se volta para as possíveis reações coletivas às imagens 

compartilhadas pelo Everyday África, tanto as que receberam maior número de curtidas, 

quanto as que alcançaram maior número de comentários. O objetivo deste exame é 

observar as pistas que possam indicar algo mais sobre o efeito ambicionado com as 

imagens junto ao seus olhares globais, sem necessariamente adentrar em uma análise da 

recepção. 

A metodologia aplicada continua a mesma utilizada no capítulo anterior, a análise 

de conteúdo de Bardin, sob os mesmos preceitos, métodos e etapas. No decorrer da pré-

análise do projeto, notou-se que algumas imagens, mais do que outras, tocam o público e 

promovem reações possíveis de serem observadas nas redes sociais. Portanto, a 

investigação agora muda o foco do fotógrafo, do referente e da fotografia e se volta ao 

espectador. Para tanto, essa análise final será dividida em dois momentos, o das 

fotografias mais curtidas e o das postagens com maior número de comentários. Assim, 

uma nova seleção de imagens será realizada para que se viabilize a investigação. 

Em um primeiro momento, serão selecionadas as fotografias que alcançaram um 

número acima da média de curtidas. Conforme contabilizado, o valor estipulado para o 

ano delimitado foi o de 3.000 curtidas ou mais. 

Em um segundo momento, será a vez das que geraram uma quantidade acima da 

média de comentários, provenientes de imagens que ou caíram no gosto popular, ou 

promoveram o debate na rede em suas postagens. O número determinado é de 30 ou mais 

comentários.  

 

MAIS CURTIDAS MAIS COMENTADAS 

3.000 curtidas ou mais 30 ou mais comentários 

 

Ambos os valores visam proporcionar uma amostragem viável, contudo, 

interessante, para a análise sistemática de seus conteúdos. A começar pelas fotografias 

que mais causaram repercussão no perfil do Everyday África no Instagram. 
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4.3.1 – Análise de Curtidas: O Engajamento do Público 

 

Ao efetuar a seleção das séries de fotografias correspondentes às mais curtidas, 

uma não correspondência se tornou visível e foi, posteriormente, conferida e constatada. 

Não há concordância entre o gosto do público e o gosto dos fotógrafos e editores do livro 

autoral do Everyday África. O livro131 é composto por fotografias dos quatro primeiros 

anos do projeto, de 2012 a 2016, com a contribuição de 30 fotógrafos colaboradores. A 

série das fotografias mais curtidas pelos espectadores não bate com às fotografias 

selecionadas pelos editores para compor o portfólio impresso.  

Duas considerações devem ser tomadas. A primeira é a de que além da escolha 

por quesitos de excelência técnica, os editores possivelmente adotaram, como um dos 

critérios de escolha, o cuidado de abranger todos os trinta colaboradores efetivos do 

projeto. A segunda consideração é de que o público-alvo de livros de arte não 

necessariamente é o mesmo de redes sociais, assim como os gostos e preferências de 

leigos não necessitam corresponder aos de fotógrafos profissionais.  

A proposta, então, é olhar menos para o porquê das escolhas e mais para a 

existência de uma diferença entre as duas. O escritor e crítico de arte inglês John Berger 

já dizia que “a maneira como vemos as coisas é afetada pelo que sabemos ou pelo que 

acreditamos” (1999, p. 10). Enquanto os profissionais da fotografia selecionam as 

melhores imagens quanto à excelência técnica, boa composição, enquadramento, 

iluminação, ou quanto à perfeição do instante capturado; outra coisa parece comover os 

leigos espectadores. Todavia, os fotógrafos nativos parecem estar no meio deste caminho. 

Por vezes, suas postagens não se atêm somente às suas melhores fotografias, mas abarcam 

situações e histórias que são lançadas ao debate na rede. Isto se tornará mais nítido quando 

na análise dos comentários. 

Às vezes, uma excelente fotografia não alcança comoção pública. Talvez pelo que 

Barthes (2001) já argumentava sobre as imagens construídas demais, fotografias 

tecnicamente perfeitas que não produzem efeitos reais, não perturbam nem comovem, 

apenas dialogam com o intelecto de espectadores132. Ou, quem sabe, o espectador se 

comova mais com imagens já familiarizadas, como a empatia mencionada por Mauad em 

fotografias de crianças, uma vez em que todos já foram crianças um dia. Especificamente 

                                                
131 Quanto ao livro autoral, um dado importante precisa ser considerado. Seu lançamento foi proporcionado 

por intermédio de um financiamento coletivo obtido em campanha de crowfunding, promovido, entre outros 

lugares, no perfil do Instagram do projeto. 
132 Barthes argumenta que fotografias construídas demais acabam “apresentando o escândalo do horror, não 

o horror propriamente dito” (2001, p.69). 
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nesse quesito de familiaridade, se encaixam as queridas do público – e indesejadas por 

muitos fotógrafos – imagens clichês. 

Em um texto esclarecedor sobre a fotografia do futuro, Lissovsky fala sobre a 

emergência de imagens clichês na atualidade. 

Na fotográfica clássica, o predomínio foi do mundo e do ponto de vista; 
a fotografia moderna deu vez ao gesto e ao tempo; agora, o fotógrafo 

contemporâneo vê-se face a face com o imaginário. As imagens digitais 

tornam-se mais e mais diáfanas e voláteis a cada momento, e encontram 
na reprodutibilidade infinita de que dispõem a ilusão de sua 

perpetuação, a crença em uma vitória possível sobre o desaparecimento. 

É por que visam sua sobrevivência, visam reforçar sua 

reprodutibilidade, que as imagens atuais aspiram ao clichê 
(LISSOVSKY, 2011, p.14). 

 

As imagens ambicionam sensibilizar o olhar curioso do espectador destinatário. 

No entanto, enquanto as imagens clichês encantam facilmente o público, os profissionais 

fotógrafos contemporâneos se esforçam em inovar. Anseiam pela excelência técnica e um 

estilo peculiar que seja capaz de compor imagens que agradam não somente o público, 

como os mais entendidos da estética fotográfica. Como explica Lissovsky: 

O fotógrafo contemporâneo, já o percebemos na obra de um sem 

número de autores, é o meio turvo, é a lente refratária que retarda e 

desvia a passagem das imagens. É a pedra no caminho que empata o 

progresso dos clichês em sua marcha vitoriosa rumo aos confins do 
universo. [...] O fotógrafo contemporâneo, o fotógrafo do futuro, é 

aquele que aprendeu a dispor barricadas de opacidade no percurso das 

imagens (Id., ibid.). 

 

Portanto, o que cativa o público nem sempre corresponde à excelência técnica de 

uma boa composição fotográfica. Algumas fotografias que despontam entre as mais 

curtidas podem ser enquadradas dentro de uma tipologia de imagens clichês – de temas 

ou composições já familiares ao público, que não contam nada de novo e apenas 

reafirmam o que eles já sabem. Conforme o argumento de Hall (1981), essas mensagens, 

sejam elas verbais, visuais ou híbridas, correspondem a reconhecimentos de mundo, da 

forma como os indivíduos foram ensinados a se familiarizar, a gostar e a se apropriar. 

A imagem de dois burros abraçados, uma praia paradisíaca, zebras na savana e um 

cenário pitoresco, podem acabar contribuindo pouco na formação de um conhecimento 

de África para além do que já é supostamente conhecido – pois natureza exuberante e 

exotismo não compõe exatamente a visualidade desejada para se alterar a percepção do 

continente. As imagens clichês, por serem imagens já repetidamente visualizadas, se 

tornam familiares e agradam aos olhos do público. De forma similar ao que acontece com 

os discursos verbais que moldam o senso comum, as habituais imagens clichês, assim 
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como os estereótipos, compõem o mesmo processo e constituem, assim, o imaginário 

social.  

Das 836 fotografias postadas em 2016, 147 compõem a seleção de imagens com 

3 mil curtidas ou mais. Destas, 33 ultrapassam a casa de 4 mil, 8 conseguem a proeza de 

ultrapassar a casa de 5 mil likes, e uma chega a 6.111. As 10 fotografias mais curtidas de 

2016 serão reproduzidas e comentadas abaixo (figuras 29 a 38). 

  

TOTAL DE FOTOGRAFIAS 

EVERYDAY ÁFRICA 2016 

836 

3.000 CURTIDAS OU MAIS 147 

4.000 CURTIDAS OU MAIS 33 

5.000 CURTIDAS OU MAIS 8 

 

A imagem abaixo (figura 29) alcançou 5.983 curtidas e 101 comentários, grande 

maioria parabenizando pelo belo momento captado, e algumas pessoas compartilhando a 

cena entre amigos. 

 

Figura 29 – Jane Hahn 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
133

. Legenda: “These days, everyone needs someone to 

lean on. Two donkeys rest their heads on each other in Niger”.  

 

                                                
133 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BOSBWjMgUFH/?taken-by=everydayafrica >. 

Acesso em 22 mar. 2018 
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Figura 30 – Malin Fezehai 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
134

. Legenda: “Zanzibar has some of the most beautiful 

beaches I have ever seen”.  

 

O cenário paradisíaco acima (figura 30) gerou 5.811 curtidas e 85 comentários em 

elogios à bela praia e à bela fotografia. Pessoas compartilhando a imagem ao adicionar o 

perfil de um amigo ao comentário e assim conversam em meio à rede social e às outras 

pessoas. Nesta cena, especificamente, alguns planejam uma viagem futura para desfrutar 

das belas praias de Zanzibar. Outra curiosidade sobre as mensagens é a variedade de 

línguas em uma só postagem. Encontram-se comentários não somente em inglês, mas em 

português, francês, russo e dinamarquês sobre esta fotografia.  

Já a próxima fotografia de Guillaume Bonn sobre a vida selvagem na África 

atingiu 5.749 curtidas e 23 comentários (figura 31). Essa imagem especificamente apenas 

reforça a visão de África como o habitat de animais selvagem. No entanto, além de fazer 

parte da realidade do continente, em outras imagens o fotógrafo traz mais informações na 

busca por conscientizar o público sobre a necessidade de preservação de parques naturais 

ameaçados pela expansão das fronteiras urbanas, e a importância da manutenção da vida 

selvagem ser realizada em coexistência com as tribos nativas. 

 

                                                
134 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BMEv2QjgStd/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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Figura 31 – Guillaume Bonn 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
135

. Legenda: “The Garden of Eden! Masai Mara, in 

Kenya”.  

 

Figura 32 – Guillaume Bonn  

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
136

. Legenda: “In Mukuru not far from Embakasi 

area”.  

 

                                                
135 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BKuhU0ngLML/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
136 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BLuwpW5g8jh/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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Nessa outra imagem pitoresca de Bonn, 5.736 likes e 26 comentários igualmente 

prestigiando a cena captada (figura 32). Os salões de beleza habitam um lugar de prestígio 

na vida cotidiana africana e aparecem em algumas outras fotografias no perfil. 

Contudo, por mais que essas imagens possam parecer contribuir pouco, apesar de 

agradar ao gosto popular, elas não se encontram sozinhas na coleção de fotografias 

compartilhadas pelo Everyday África. Existem outras que desempenham o papel de 

mostrar mais da África do que o de costume. Imagens que fortificam a felicidade sublime 

das crianças brincando, a força para além da beleza das mulheres africanas, a importância 

dada aos laços familiares, e múltiplas especificidades da cultura local. As novas 

visualidades criadas e compartilhadas adentram o universo de fotografias disponíveis no 

intuito de ampliar a coleção de imagens mentais dos indivíduos para que estes sejam 

capazes de se familiarizar com outras sensibilidades.  

 

Figura 33 – Sam Vox 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
137

. Legenda: “Young kids playing as waves come 

crashing in at Forodhani beach in Stone Town, Zanzibar”.  

 

Esta imagem alcançou 6.111 e 25 comentários elogiando a fotografia ou as praias 

se Zanzibar (figura 33). Sam Vox fotografa frequentemente crianças brincando com as 

ondas do mar. Em outra imagem similar, descreve o simbolismo que essa cena representa 

a ele. “Um dia você contará uma história de quem você é. Quando chegar esse dia, espero 

                                                
137 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BNMvGi7AFvb/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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que você conte essa história. Eu espero que você diga a eles como você dançou e rolou 

descuidadamente enquanto as ondas acenam, diga-lhes como é estar em casa”.138  

Já o belo retrato em preto e branco de Tom Saater abaixo (figura 34), de dois 

irmãos bem arrumados, conquistou 5.250 curtidas e 41 aplausos. Além das crianças, os 

laços familiares são tema recorrente nas fotografias do Everyday África. 

 

Figura 34 – Tom Saater 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
139

. Legenda: “A young girl and her brother gaze”.  

 

Na próxima imagem, um outro belo retrato aparece. A fotografia de estúdio de 

Nana Kofi Acquah (figura 35) compõe sua nova série de retratos femininos, a Net Girls. 

Sua exposição anterior recebeu o nome de Don’t Call Me Beautiful e ambas buscam 

enfatizar a força das mulheres africanas. Esta imagem em particular somou 5.613 curtidas 

e 52 comentários majoritariamente enfatizando a beleza da fotografia, que transcendeu as 

já usuais palavras provocadoras do fotógrafo. Todavia, em outras postagens, algumas 

inclusive reproduzidas aqui mais à frente, pode ser visto o movimento contrário. Imagens 

não tão expressivas que conquistam poucas curtidas, mas que através da voz de seus 

fotógrafos, promovem o debate e enriquecem o diálogo na rede. 

                                                
138 “One day you will tell a story of who you are. When that day comes, I hope you tell them this story. I 

hope you tell them how you danced and rolled carelessly as the waves cames crashing in, tell them how it 

feels to be home”. 
139 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BH9Qu8ognWC/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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Figura 35 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
140

. Legenda: “Imagine waking up under a heap of 

stones, hurled at you by hands of hate. You pick up the biggest one to throw back at them; 

and realize it is a diamond. They didn't know what they were throwing at you. You've been 

stoned with heaps of diamonds. Will you throw the stones back at them in sheer revenge or 

will you be grateful for their hate? Sometimes in life, Hate does more for us than Love. 

Photo is from my “Net Girls” series”.  

 

Ricci Shryock se dedica a fotografar os boubous, vestimenta típica da África 

Ocidental, comumente usada por mulheres, homens e crianças no Senegal. Esta imagem 

alcançou 5.175 curtidas e 15 comentários (figura 36). Em meio aos elogios, uma fala 

desconfiada se destaca, e logo abaixo, alguém a responde: “Essa não é a África que eu 

conheço. [...] Talvez. Mas ainda é a África. Nem toda a África é favela, posseiros, pobreza 

e miséria”141. O discurso de que a África é mais do que olhares de fora estão habituados 

aparece não somente entre os fotógrafos, mas igualmente entre os espectadores 

destinatários de tais fotografias. 

 

                                                
140 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BNXbV-xgqFU/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
141 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Tradução nossa. 

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BNXbV-xgqFU/?taken-by=everydayafrica >. Acesso em 
22 mar. 2018 
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Figura 36 – Ricci Shryock 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
142

. Legenda: “Christopher, 4, had play dough and a 

toy police car in his shopping cart. He plans on making a dinosaur and catching the bad 

guys, he said”.  

 

Figura 37 – Sam Vox 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
143

. Legenda: “Growing up, I never had a car come pick 

me up after school, I would walk to school and back. It was by far my favorite moments I 

truly cherished. Just being out of class and with your best friends walking back home. We 

would always fool around, go buy ice cream and just wonder the streets. This moment 

reminds me of that time”.  

                                                
142 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BMwWrZNg9Mo/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
143 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BHPGz0jAwVQ/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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Com 4.745 curtidas e 24 comentários, a recordação do fotógrafo sobre os tempos 

de escola levou a outros sujeitos reviverem e compartilhares as mesmas lembranças e 

sensações (figura 37). A felicidade das crianças correndo e a beleza sublime do momento 

captado transpassa os véus que, para alguns, possam simbolizar uma outra cultura. Desta 

forma, esta imagem sintetiza a sensibilidade desejada pelo projeto, acima de 

especificidades locais e dos problemas existentes, existe algo acima disso que é 

compartilhado por todos, a humanidade. 

 

Figura 38 – Ricci Shryock 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
144

. Legenda: “Kids being kids at sunset in Maka, 

Senegal”.  

 

Crianças sendo crianças. Em qualquer lugar do mundo, não se precisa de muito 

para ver meninos e meninas se divertindo, exercitando a criatividade e sendo felizes 

improvisando seus brinquedos e brincadeiras (figura 38). Esta imagem alcançou 4.680 

curtidas e 13 comentários, alguns relembrando a infância, e uma em especial agradecendo 

a fotógrafa por colocar a aldeia de sua mãe no mapa: “Oh my God this is my mom's 

village! It seems like just the other day I was thinking people NEVER seem to go there 

or always ask ‘where?!’ when I mention Maka in Senegal. Thank you @ricci_s. My mom 

will be so happy to see this!”145. 

                                                
144 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BLtOdDBAYCX/?taken-by=everydayafrica >. Acesso 

em 22 mar. 2018 
145 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Alguns comentários 

não serão traduzidos para não perder a expressividade de certas expressões ou os grifos de seus autores. 
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Concluindo, não são somente imagens clichês que compõe a coleção de 

fotografias do Everyday África, assim como não são apenas elas que agradam ao público. 

Se as imagens clichês despertam a atenção para a percepção de outras imagens mais 

abrangentes ou mesmo interessantes, e para a adesão ao projeto, então não há problema 

em se curtir as belas cenas146. Apenas deve-se ter a atenção para o fato de que nem sempre 

uma análise sobre as ‘mais curtidas’ pode responder a todas as perguntas que se deseja 

realizar. É preciso relativizar as informações e observar outros indícios capazes de agregar 

novos conteúdos ao panorama que se deseja obter. Para isso, a pesquisa se volta agora 

aos comentários suscitados e às pistas que eles podem agregar. 

 

 

4.3.2 – Análise de Comentários: A Efetivação do Diálogo Global 

 

“Thanks for sharing” é uma expressão recorrente nos comentários conquistados 

sobre as fotografias do Everyday África. Obrigado por compartilhar, por dedicar tempo e 

se colocar a serviço de revelar às pessoas fatias visuais e histórias de um mundo amplo, 

diversificado e complexo. Como defende Azoulay, ver essas imagens é de interesse dos 

espectadores do mundo. Um público que se desenha igualmente eclético, posto que 

global.  

De moradores da África a africanos nas diásporas, ambos reconfortados por 

finalmente poderem rever seus países como ele realmente é, na riqueza das coisas mais 

simples. De outros fotógrafos que compartilham as angústias das representações 

mistificadas a pessoas interessadas no tema que seguem o perfil e recebem as postagens 

em sua timeline. De alguém que simplesmente passou por ali naquele momento por estar 

buscando algo relacionado nas redes sociais. De amigos e familiares dos fotógrafos que 

curtem por amizade, por vezes sem parar muito para olhar. 

Todavia, é preciso considerar que o acesso e utilização do Instagram não ocorre 

de forma homogênea por todos os habitantes do planeta. A distribuição etária da rede 

demostra que 61% dos usuários possuem entre 18 e 34 anos (STATISTA, 2018b)147. 

Quanto à distribuição geográfica, por mais que os EUA liderem o ranking, eles 

                                                
Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BLtOdDBAYCX/?taken-by=everydayafrica >. Acesso em 

22 mar. 2018 
146 No Instagram, uma forma de aderir ao projeto é se tornar um seguidor. Ao seguir um perfil individual 

ou coletivo na rede, você passa a visualizar suas postagens em sua timeline.  
147 Distribution of Instagram users worldwide as of January 2018, by age group, disponível em: 

<https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/>. Acesso em 22 fev. 18 
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correspondem a menos de 20% dos usuários (INSTAGRAM, 2016)148. Este dado foi 

divulgado em meados de 2016 pelo próprio Instagram em uma comemoração a seu 

alcance cada vez mais global, e dentro da tendência a se expandir ainda mais diante da 

previsão de alargamento crescente do acesso à Internet a todos os cantos do mundo. 

 

INSTAGRAM 2018 

DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA 61% usuários: 18 – 34 anos  

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA +80% usuários fora dos EUA 

 

Imagens idealizadas, familiares por se encaixarem no que se espera ver de África 

em cenas de natureza, animais selvagens ou tribos nativas, agradam por corresponder ao 

imaginário outrora constituído sobre o selvagem e o exótico. Em meio a elas, muitas 

outras imagens coexistem e agregam novas cenas e histórias cotidianas ao que se conhece 

sobre o continente.  

A depender do mapa mental e da consciência dos indivíduos, estas novas 

fotografias podem agradar e contribuir na soma de novas sensibilidades e relatos sobre o 

continente, ampliando o conhecimento pré-adquirido, ou elas podem ser percebidas de 

acordo com o que se subentende como África. 

Parte-se agora para a análise das fotografias que mais repercutiram em número de 

comentários recebidos. Em meio a elogios às belas imagens e agradecimentos por dar 

visibilidade a lugares, situações e pessoas, múltiplas são as opiniões, sensações e 

memórias relatadas coletivamente. A intenção se concentra em detectar pistas que possam 

indicar algo mais sobre a percepção dos espectadores às novas imagens disponibilizadas. 

Como forma de viabilizar a análise, serão observadas as imagens com 30 comentários ou 

mais, que totalizam 79 postagens. Destas, as 10 consideradas mais relevantes ao debate 

aqui proposto seguem reproduzidas abaixo (figuras 39 a 48)149.  

 

TOTAL DE FOTOGRAFIAS 

EVERYDAY ÁFRICA 2016 

836 

30 comentários ou mais 79 

 

                                                
148 INSTAGRAM. Instagram Today: 500 Million Windows to the World. Jun, 2016. Disponível em: 

<http://blog.instagram.com/post/146255204757/160621-news>. Acesso em 22 jan. 2018 
149 O critério para a seleção das reproduzidas aqui foi o de primeiro descartar postagens que só receberam 

elogios à fotografia ou ao fotógrafo, sem somar algo mais ao diálogo global. Outro critério para a escolha 

das fotografias a exemplificar as séries por toda a dissertação foi a tentativa de não repetir imagens, dando 

espaço a um leque maior de fotografias aqui experienciadas. 
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A exemplo de comidas típicas ou como é chamado um tradicional jogo de 

tabuleiro africano, o Everyday África acaba sendo um espaço de troca de experiências, 

saberes e memórias sobre traços cotidianos da vida africana, hábitos e costumes que 

persistem e ao mesmo tempo se adaptam a cada localidade, já que o cotidiano não é o 

mesmo em todo lugar.  

Os espectadores gostam de compartilhar não somente suas impressões e opiniões 

como também suas semelhanças. A simples imagem de um prato de comida não desperta 

muita atenção como fotografia em si (1.833 curtidas), mas conquistou 45 comentários 

desde curiosos sobre a combinação da pimenta com o limão a pessoas confirmando a 

tradição em se usar as pimentas em quase tudo (figura 39). 

Figura 39 – Sam Vox 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
150

. Legenda: “Fresh chili, limes and salt. The perfect 

combination to set your mouth on fire. This a common setting at every street-food vendor 

in Tanzania. It's almost impossible not to find “pili pili” (chili) on the table, and people love 

it”. 

 

Espectadores se animam em compartilhar sobre suas especificidades locais. 

“Yes!! It's very true!! We eat that with almost everything especially street food vendors! 

[…] Tanzanians love sour, salty and chili food. We use the lime and green chili in salads, 

barbecued meat, chicken or fish, even on grilled maize! […] Same as in Thailand!”151. 

                                                
150 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BDTPy7Pjogf/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 

22 mar. 2018 
151 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BDTPy7Pjogf/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
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O mesmo ocorre na simples imagem sobre o tradicional jogo africano, 

conquistando 2.497 curtidas e 68 comentários por seu simbolismo e pelas memórias que 

ela aflora (figura 40). Usualmente encontrado em um formato menor, também pode ser 

jogado desenhando o tabuleiro na areia e improvisando com pedrinhas. Mancala, Bao, 

Awele, Owela, Omweso, ele recebe um nome diferente em cada região. Também pode 

ser Nsolo na Zambia, Morabaraba na África do Sul e em Lesoto, Ayo no sudoeste da 

Nigeria, Owari in Ghana, Dakon ou Congklak na Indonesia, Wari em Barbados, entre 

outros.  

 

Figura 40 – Sam Vox 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
152

. Legenda: “For me the best part about watching 

street games is the competitiveness and the trash talk. Trash talking during a game always 

pulls a crowd, you often find one player who is much louder than his opponent, trying all 

he can to verbally put down the other player by poking harmless jokes towards them. 

Oftentimes the loudest one loses the game. Two men playing Mancala on the streets of Stone 

Town, Zanzibar. In Swahili it's known as “Bao””. 

 

Como se pode constatar, algumas cenas alcançam exatamente o sentido desejado 

pelo fotógrafo. Na imagem abaixo (figura 41), a felicidade estampada nos semblantes de 

pai e filhos não necessita de explicação complementar. Em meio a 3.840 curtidas e 37 

comentários elogiando a imagem, percebe-se que são outros os valores e necessidades da 

África. “Priceless smiles. They probably don't have much but are you so happy and 

content with that car. GOD BLESS THEM. Some people have everything but are still 

                                                
152 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BGfOSxYDomI/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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miserable and unhappy […] Life is simple. You don't need to have everything to be 

happy”153. Alguns comentários saudosos aparecem e outros querem saber mais, e 

dialogam com o fotógrafo perguntando se o carro realmente funciona. Saater responde 

que sim. E desta forma igualmente simples a fotografia cumpre sua tarefa preenchendo 

lacunas com fragmentos da vida cotidiana na África. E um outro espectador da imagem 

declara, “Always a good story to tell”154. 

 

Figura 41 – Tom Saater 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
155

. Legenda: “A man and his two boys in their family 

car in Ago Ajo community Badagry Lagos”. 

 

Entretanto, algumas fotografias podem gerar sentidos variados, a depender do 

olhar que as percebe. Em meio 2.203 curtidas e 32 comentários, a postagem a seguir 

causou polêmica (figura 42). Enquanto alguns percebem a mulher e seu trabalho pelas 

ruas da cidade, a considerando uma batalhadora, outros dizem não compreender a 

fotografia. Há quem acredite que há algo de triste por detrás da imagem, e outro que a 

considera uma zombaria. Sobre este especificamente, seguem reproduzidos os 

comentários e suas respostas abaixo: 

 

                                                
153 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BGfOSxYDomI/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
154 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BGfOSxYDomI/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
155 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BBzRUGQDouu/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 22 mar. 2018 
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Figura 42 – Ley Uwera 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
156

. Legenda: “Bras for sale in Bukavu”. 

 

 mrsimones So what ? Are you mocking her or what ? I sometimes never 

understand these European camera men all over African taking photos for 

what. 

 afrikonsonn @mrsimones the purpose of this page is not to mock anybody 

lol. 

 poocherub @mrsimones the photographer is an African woman. 

 adetorrent @mrsimones think before your talk. 

 pdicampo @mrsimones Ley Uwera is a Congolese woman photographing 

her home in DRCongo. Neither European or a man. Do your homework before 

commenting. 

 mrsimones @pdicampo even during pre- colonization, the African leaders 

were duped by the west to sell there own into slavery. You see intent is prior 

to content, taken by a Ley Uwera but managed by EDA - a startup from west 

serving the audience from west - what is it for - these images are pure for self 

interest - leave Africa alone - let the people do define their way of life - this is 

not the only issue - you need to do larger homework.157 

 

Mesmo com comentários de outros espectadores e de um fotógrafo do projeto 

tentando esclarecer as equivocadas percepções, este espectador demonstra não estar 

aberto a alterar suas concepções. Por vezes, algumas pessoas não conseguem 

compreender o que está a sua frente, e procuram se manter protegidas dentro de suas pré-

concepções. 

                                                
156 Disponível em: < https://www.instagram.com/p/BHFckL3gJ9T/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 

22 mar. 2018 
157 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/BHFckL3gJ9T/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
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Em outras imagens, as opiniões podem ser mais enfáticas ou radicais, e lançar 

discursos de ódio que podem sofrer inclusive censura da rede. Em uma fotografia de uma 

cerimônia de casamento militar em Gana, diversos são os elogios à cena captada e à união 

matrimonial dos belos noivos, constatados em 3.354 curtidas e 42 comentários (figura 

43). Contudo, em um comentário que não mais se encontra disponível na rede 

(possivelmente censurado) palavras de ódio são proferidas. 

 

Figura 43 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
158

. Legenda: “May your marriage stand […]”.  

 

 Nikasinai @houseofkimaani wow! You are so hateful. It's attitudes like 

that that cause wars. If you don't want anything to do with any race than 

your own, then maybe you should think about what that means. SHE didn't 

do anything. If anything this marriage is showing that they are free from 

prejudices. What happened in the past are the faults of others, and we are 

responsible for how we react to situations now. Your comments are no 

different to those who killed your people. Your comments make you no 

different to them. Hopefully one day you will see that there needs to be 

unity. 

 marymooh @houseofkimaani you hope he kills her?? Really?? This 

woman you never met is a whore? Shame on you. Do the people around 

you, in your work life and your personal life, know that you are like this? 

 berna_fett @houseofkimaani may you find a love as strong as theirs, that 

may free your hateful heart. 

 malico78 She's the lucky one.159 

                                                
158 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BADC803jomF/?taken-by=everydayafrica>. Acesso 

em 22 mar. 2018 
159 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BADC803jomF/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
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Ao olhar para o casamento inter-racial, alguém não foi capaz de ver duas pessoas 

felizes celebrando o amor compartilhado, mas somente o ódio ao branco que perdura 

desde épocas coloniais. O que resta na rede são as respostas ao lamentável comentário 

apagado. Não obstante, como concluído no capítulo anterior, a nova imagem de África 

proporcionada pelo Everyday África não se atém somente a belas cenas de felicidade pelo 

território. Por vezes, para além das visualidades cotidianas, surgem as histórias narradas. 

Relatos que esclarecem detalhes da especificidade da vida local, apresentam trajetórias 

de personagens ilustres ou promovem o debate em temas mais complexos, como sobre os 

problemas da África. 

 

Figura 44 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
160

. Legenda: “Every evening, Muhammed Jah has two 

guests at his dinner table: a random member of the community (could be rich or poor or 

homeless) and a random employee from any of his companies. When Muhammed Jah was 

considering the path of entrepreneurship 22 years ago, he asked his dad for advice. The old 

man looked at him and said: “If you want to be a good business man, first be a good man”. 

Those words have guided him ever since. Today, he owns a telco, a stadium, a bank, a radio 

station and many other businesses but to most people, he is just “that good man”.  

 

Em meio às dificuldades, existem boas e inspiradoras histórias que merecem 

destaque, mas que, contudo, por vias tradicionais, nem sempre o alcançam. Nesta imagem 

de Nana Kofi Aquah, as curtidas são poucas (1.654), a fotografia não diz muito, mas a 

história narrada detém imenso valor e conquista 52 comentários (figura 44). O mundo 

                                                
160 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BBE1ARpjorx/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 

22 mar. 2018 
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precisa de mais conselhos como o do pai descrito acima. Os espectadores agradecem. 

“The world – not just Africa or those directly affected by his actions – is a better place 

because this man inhabits it. We should all find something to emulate. What an 

inspiration! Thanks @africashowboy for bringing him to my attention”161, declara um 

espectador. 

 

Figura 45 – Sam Vox  

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
162

. Legenda: “A boy and his mother walking back 

home. This photograph was taken in a small village in Iringa called Isimila (West of 

Tanzania). The majority of the people here depend on farming as a source of income. Not 

too long ago, Iringa was the breadbasket of Tanzania. But now the major concern is that 

smallholder farmers are being pushed off their land to make way for large scale business 

backed programs. Most of which are just left idle with no development. Forcing the farmers 

into poverty due to little to no land. Earlier this month, the newly elected president of 

Tanzania, Dr John Magufuli, said he will reclaim all land that is not being used for 

development and give it back to the poor farmers and livestock keepers. The president also 

said he will provide the farmers with proper tools and training to help them expand their 

growth”. 

 

 johansssonelin @sam.vox is there anywhere one could read more about 

landgrabbing in Iringa region? 

 brysonchawe @johansssonelin i dont think u can find it on the net...if maybe 

u are in iringa the local goverment is the only way to find out more...but the 

the new president steps are taken...its worse in morogoro region. 

 johansssonelin @brysonchawe alright. Cause i've been in contact with the 

mayor of mufundi district and i couldn't get a lot of information from him:/ 

                                                
161 Trecho retirado dos comentários compartilhados na postagem da fotografia citada. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BBE1ARpjorx/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 22 mar. 2018 
162 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BCD4a6wDovt/?taken-by=everydayafrica>. Acesso em 

22 mar. 2018 
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 brysonchawe @gurrinita the new president is addressin the issue..the tanzania 

constitution...clearly states all land are under the president...and progress are 

taken in many part of Tanzania. 

 brysonchawe @johansssonelin ...try the office of local chairman of a village 

in swahili you say mwenyekiti wa kijiji..the will know more info...hope it 

helps...by the way if you in mufindi...you are in my tribe area...wabena......my 

parents are from njombe... 

 johansssonelin Sawa sawa, Asante! I Will do that:) ahaa kweli? The only 

word in hehe i know is Kamwene haha @brysonchawe 

 brysonchawe @johansssonelin ...hahahaha...so u do know 

swahili..good...hehe and wabena is almost the same....163 

 

Junto a agradecimentos à iniciativa do presidente e a comentários que constatam 

a vulnerabilidade de muitos agricultores por toda a África, diálogos entre os espectadores 

são travados na troca de contatos e mais informações. As redes sociais facilitam não 

somente o intercâmbio de conteúdo, como promove especialmente o contato entre os 

indivíduos que, de outra forma, nem se conheceriam, mas que assim podem unir forças 

por interesses comuns. Foram contabilizadas na imagem acima (figura 45) 3.768 curtidas 

e 42 comentários (alguns reproduzidos junto à imagem). 

Enquanto o presidente da Tanzânia é elogiado na rede, o de Uganda é criticado 

por suas medidas extremas em época de eleição. Em 1.433 curtidas e 55 comentários 

(alguns reproduzidos junto à imagem) compartilham as angústias a que passou Uganda 

com a liberdade provisoriamente tolida e o futuro incerto nas mãos de políticos corruptos 

(figura 46). Percebe-se uma diferença entre ler uma matéria realizada pelos meios de 

comunicação massivos sobre o bloqueio da Internet em Uganda durante as eleições 

presidenciais e ler o comentário do fotógrafo que é testemunha nas ruas de sua cidade em 

luto e compartilha a sua vivência. A sensação de humanidade transmitida pela 

proximidade estabelecida entre fotógrafo e destinatários da imagem, ambos 

compartilhando o mesmo papel de postar imagens ou comentários no mesmo perfil da 

mesma rede social. Pois essa sensação de proximidade pode ser o que faltava para se 

instigar o sentimento de comprometimento de espectadores que testemunham e 

compatilham com iguais tais acontecimentos. 
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Figura 46 – Edward Echwalu 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
164

. Legenda: “Today, Uganda got a "new" president. 

Well, more like the same face for the last 30 years. President Yoweri Museveni, 71, was a 

few hours ago declared "winner" of an election that has been heavily criticized by election 

observers, marred with violence, voter intimidation, opposition arrests and massive vote 

rigging. There's not an inch of celebrations in the streets Kampala, which are largely 

occupied by heavily armed soldiers. The past three days has seen social media blocked by 

government-for security reasons-they say. To this moment, social media is still blocked. 

Ugandans though quickly learnt of Virtual Private Networks (VPNs) to bypass that wall to 

access their social media pages. At one point #Ugandadecides trended worldwide. Record 

numbers (millions) of VPNs were downloaded from Ugandans. I took this photo on 

Thursday of this week along the Kampala-Mbarara highway that, in part, leads to the 

presidents' hometown of Kiruhura, located in the western part of Uganda”. 

 

 xnasozi He also locked ATMs. 

 crown_eye @xnasozi why ATMs? What is he afraid of there? 

 therealafricanjew Then what is Democracy according to this government ?  

 meganjeanod@takemetoharlem That's the African way. "Vote", and do 

what you like anyway, never mind the result. Very difficult to get these 

"leaders" out, once they're in. Democracy? Nah. 

 daniela_aoun Dictator 

 joelnsadha Nothing close to an election. Opposition leaders still detained 

indefinitely. Really sad to call that a democratic process. No wonder not any 

celebrations. Sad day for Uganda 

 hainz1bless Ugandan one day change will come !!!! 

 chiickylala For 3 DECADES this man has tormented my country and my 

family. He makes me sick. 

 marisalassman So depressing. Hasn't Uganda suffered enough in the hands 

of some history's greatest bullies 

 lizimari In Uganda now, the government has said they will charge anyone 

who bypasses their social media blocks with treason. 

 change.africa Nice pic! Frustrating to see we are so far behind in some of our 

land. But be careful, if this guy manages to still be there after 30 years like a 

small king it's because western so called Leaders are silently supporting him 
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in order to protect their economic interests in this rich country, and the same 

guys will give Democracy lessons to others! Let's stop being foul...165 

 

Especialmente sobre temas relacionados ao racismo e aos resquícios do tempo do  

colonialismo, Nana Kofi Acquah costuma frequentemente instigar os debates na rede. Em 

meio a 2.252 curtidas e 48 comentários gratos à reflexão, a imagem abaixo (figura 47) 

trás comentários como “Thank you for sharing this level of open-mindedness with the 

world. […] Now that's honest. Thank you for your words and for being vulnerable. Love 

it. [...] Thank you for sharing your thoughts and I must say that I agree with you […] You 

speak for a lot of us”166; e, assim, o debate ocorre. Uns questionam a postura de olhar para 

trás, como se de alguma forma isso fosse um obstáculo ao avanço. Acquah o refuta, e 

esclarece seu ponto de vista. 

 
Figura 47 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
167

. Legenda: “A mother climbs up the stairs of a 

colonial slave fort with her child on her back. The shores of Ghana are littered with these 

forts and castles, built by European colonialists years ago, to trade in slaves, gold, and 

anything of value they could lay their hands on. Africa may never recover from the massive 

loot of the continent's treasures and peoples and the damage deliberately done to cultures 

and traditions through education and religion; but the psychological damage done to our 

sense of identity and self worth might be even worse. To date, the average African leader 

keeps looking to the West for validation and affirmation. It is still easier to do business or 

access people of power in Africa, if you're white than if you're black. In fact, most African 
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governments still enforce bureaucratic systems that were designed by colonialists to impede 

the development of this continent, often unwittingly. As the world mourns with Belgium 

today for the unfortunate terrorist attacks, a part of me wondered if Belgium will ever be 

held accountable for the ruthless acts of genocide, looting, and immense damage they 

inflicted on the people of the Congo? I felt guilty for thinking that, and wondered if it was 

unkind of me to think of that now? Until we learn that no one life is of more value than the 

other. Until we learn that a mother who loses her child to a bomb in Syria, has lost just as 

much as a mother who loses her child to a bomb in Brussels, we are not ready for world 

peace. Just because the Western media decides which tragedy to amplify doesn't make those 

tragedies worse than the hundreds that go unreported. History has shown that the human 

being is capable of great cruelty; and all acts of inhumanity by human beings towards each 

other must be condemned”.  

 

 greycatlady Africa won't get anywhere if the people of Africa stay stuck in the 

past, that's for sure. 

 africashowboy @neurocat Imagine telling a Jew "Israel won't get anywhere if 

the people of Israel keep talking about the holocaust". What will they tell you? 

 greycatlady I'm sure they won't say: "We don't have any future because all 

stuff that happened in the past." They never gave up. 

 greycatlady You sound like you've given up. If you give up because of the past 

you'll get nowhere. 

 africashowboy @neurocat who said "We don't have any future"? I said 

recovery is hard. That is not giving up, that is reality. 

 africashowboy @neurocat Do you realise how rude is it to tell someone "get 

on with it", when they confront you for stealing from them? To demand 

accountability is not defeatist. To refuse to be accountable, now that is 

cowardly. What you should feel, when you read a post like this, is first and 

foremost shame, then humility and ask yourself how you can become a part of 

the solution, and not the problem.168 

 

Há quem entenda exatamente o ponto intencionado pelo fotógrafo. “Beautifully 

said. Although my ancestors were part of the cruelties that happened during the time of 

colonization and after, I do believe that a lot of western people do feel accountable, do 

care and do know”169. Muitos enxergam para além das construções midiáticas, como a 

que corrobora a declaração do fotógrafo, complementando: “The medias coverage of acts 

of violence and terror in Europe compared to similar acts in the Arab & African worlds 

will never change: white, middle class lives matter more”170. Outros questionam a postura 

dos africanos no processo e se perguntam como pode ser diferente. Em meio a debates 

calmos ou calorosos, o diálogo global é promovido. Informações, crença e valores são 

expostos e postos em discussão. Alguns agradecem à contribuição destes fotógrafos, ou 
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mesmo de outros espectadores, enquanto que alguns não parecem dispostos a concordar, 

o que apenas enriquece ainda mais o diálogo. 

A próxima postagem é mais um exemplo de quando o texto fala mais alto que a 

imagem (figura 48). Apesar das poucas curtidas (1.525), muitos foram os comentários 

suscitados (45). 

 
Figura 48 – Nana Kofi Acquah 

 

Fonte: Instagram @EverydayAfrica
171

. Legenda: “This morning, my 4 year old wanted to 

kill a praying mantis. I asked him why. He replied: "Because I am afraid of it." "You're 

afraid of it so you want to kill it"? He nodded in affirmation. Is that the flaw in our 

humanity- that overarching desire to survive above all else, is that what preconditions us to 

kill off whatever we're scared of? Through a child's tongue, the reasons for the holocaust, 

genocides, gentrification, apartheid and every diabolic scheme by a group of people to 

subjugate or annihilate another group are made bare. Fear is the reason why they all scream 

for 2nd amendment rights until they see a black dude open carry. Fear is the reason why 

America's judiciary keeps on exonerating officers and vigilantes who kill black men and 

women and children; even if these victims are unarmed or playing or praying or even 

sleeping. To address America's problems, they must root out their fear and they have to 

start by acknowledging that their very first encounter with black people was violent and has 

stayed violent; even if mostly subtle nowadays. The beneficiaries of unjust systems are just 

as guilty as the perpetrators of the said injustice. To lose our fears, we must choose Love; 

and the first step towards love is repentance. America must ask itself: "Why are we afraid 

of black people?" And they must start working towards giving themselves reasons to fear 

no more; and killing shouldn't be an option on the table neither should denial. Choose Love. 

Begin with repentance”.  

 

Um americano posta a sua resposta: “I wish America could be better. Many of us 

are afraid and suspicious, some of our various medias foment fear and anger. But I am 
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trying to be braver and allow my love to shine”172. Muitas são as opiniões que concordam 

e acrescentam pensamentos e alternativas possíveis, desde a sugestão de atos simples 

como o de voltar a conhecer nossos vizinhos, a constatações de como a ganância por trás 

da legitimação de atrocidades também deve ser considerada. Outro espectador 

complementa o debate: 

 heatherworcester Sadly it's not that easy. Racism is one of the oldest things in 

this world. You have to remember desegregation only happened about 70 

years ago in the US and it was forced upon people. The digital age has made 

these racist groups able to spread their hate at an alarming rate. On the flipside 

of that there are a lot of people who preach Love towards their fellow human 

they just get drowned out by the hate. Our media perpetuates the problem by 

sensationalising bogus headlines and only telling part of the stories. Maybe 

someday people will wake up and realize regardless of skin color or 

demographics we are all human. #coexist173 

 

 

Essas são apenas algumas das conversas suscitadas pelas vozes e visões dos 

fotógrafos compartilhadas no perfil do Everyday África no Instagram, no ano de 2016. É 

comum ver discussões acaloradas nas redes que parecem nada acrescentar, mas, 

igualmente, há espaço para boas trocas e reflexões. Como foi visto, fotografias iluminam 

assuntos e sentimentos, reavivam histórias e memórias, promovem encontros e debates, 

e podem levar a esclarecimento e conscientização. Os relatos selecionados e transcritos 

aqui ilustram a potência existente em novas imagens autorais e seus instigantes convites 

ao diálogo global. Há potência em fotografias postadas na internet, assim como nas 

palavras de fotógrafos e de espectadores em diálogos nas redes. Assim como há potência 

no cotidiano e na prática de projetos coletivos, colaborativos, comunitários e projetos que 

chamam para a ação, como os de Publicidade Social.  

Como visto, a esfera da vida cotidiana pode ser considerada a esfera central da 

vida social. Estando a cotidianidade aberta a novas possibilidades, como argumentam 

Heller e Lefebvre, torna-se necessária a criação de conteúdos inovadores e práticas 

alternativas capazes de elaborar contraestratégias e disputar o sentido do que, no caso, é 

ser África, contestando a política de representação hegemônica e, quiçá, transformando a 

imagem de mundo pré-existente. Para Lefebvre, “o tema do cotidiano se direciona para 

as formas de consciência possíveis sobre a cotidianidade, sendo a crítica da vida cotidiana 

a sua consciência crítica” (LACOMBE, 2007). O autor desenvolve análises em distintos 
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campos do conhecimento capazes de promover formas de consciência crítica, e o campo 

das artes emerge como uma das alternativas viáveis. 

Cada uma delas possuindo o seu próprio estilo cognitivo e sua própria 

alienação e desalienação. Se a consciência artística seria capaz de 

identificar o cotidiano como esfera de contradições e conflitos, [...] a 
consciência política, como crítica da vida cotidiana, seria aquela capaz 

de engendrar uma práxis e, portanto, operar com força transformadora 

do cotidiano (LACOMBE, 2007).  

 

A fotografia, em especial, possui a potência de iluminar o desconhecido, de 

celebrar sensações, revelar contradições ou apontar problemas aos olhos do público e 

convidá-los a participar das soluções. E atualmente, nas mídias sociais, a realiza na fala 

autoral de seus criadores nativos, contadores de histórias locais, em diálogo com os 

espectadores do mundo. Contudo, “realizar um possível é transformar existente em 

existência. Mas isso implica em um movimento que supõe a decisão que se define em três 

atitudes: escolher, julgar e agir. Nesse sentido, a realidade cotidiana, no seu fluxo é 

movida pelo ato de decisão” (Id., ibid.). Cabe, agora, ao espectador decidir ver a imagem, 

lembrando que “seus atos concretos de escolha estão naturalmente relacionados com sua 

atitude valorativa geral, assim como seus juízos estão ligados à sua imagem de mundo” 

(HELLER, 2014, p.27). De dentro de seu mapa mental, de sua imagem e concepção de 

mundo, no momento em que vê, ele a julga e age sobre ela. Em curtidas, comentários, e 

no compartilhamento com os amigos. 

A imagem técnica nasce na espera do fotógrafo por capturar o momento certeiro, 

o instante capaz de expressar uma sensação desejada ou simbolizar uma história que se 

almeja conhecida e eternizada. Depois de criada, ela é destinada ao seu espectador. Mas, 

por outro lado, este espectador destinatário detém o poder de escolha. Acima de tudo, ele 

precisa decidir ver a imagem. Para, só assim, em um segundo momento, percebê-la e 

julgá-la de acordo com seu repertório cultural, sua posição social e sua postura política. 

Conforme mencionado, Sontag argumenta ser necessária uma consciência política 

apropriada para que esse espectador destinatário possa ser moralmente afetado por 

fotografias no curso de sua vida cotidiana. No entanto, Azoulay a critica por olhar a 

imagem especialmente por sua estética, como obra de arte, o que consequentemente reduz 

o papel do espectador.  

Na perspectiva da teórica israelense, o espectador não deve julgar a imagem 

apenas como um fim em si mesma, mas ver, ao invés disso e por meio da fotografia, o 

referente. Para tanto, parte-se do pressuposto de que, “quando uma fotografia se 

transforma em uma queixa, quem a articula torna seu assunto cívico” (AZOULAY, 2008, 
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p.125, tradução nossa)174. Ao considerar que o que acontece com uma pessoa é de 

interesse público e diz respeito a todos, a queixa se torna responsabilidade de todos. É 

desta forma que o contrato civil da fotografia, proposto por Azoulay,  

desloca o foco da ética de ver para uma ética do espectador, uma ética 

que começa a esboçar os contornos da responsabilidade do espectador 

em relação ao que é visível. O indivíduo não se limita a ser postulado 

como destinatário passivo da fotografia, mas tem a possibilidade de se 
colocar como destinatário da fotografia e por meio deste endereço é 

capaz de tornar-se um cidadão na cidadania da fotografia, fazendo-se 

aparecer em público, diante do público e entrando em diálogo com ele 
por meio de fotografias (AZOULAY, 2008, p.122-123, tradução 

nossa)175. 

 

Esta é uma forma de abraçar a fotografia em sua dimensão política. Na contramão 

da estetização da arte criticada por Benjamin, e na disputa de sentido com os poderes 

hegemônicos, há a potência de uma arte política. Retomando os anseios de Sekula, a 

prática do documentarismo deve se desenvolver sob os preceitos de uma arte 

representacional crítica, capaz de iluminar as mazelas e alegrias do mundo e apontar 

possibilidades concretas de transformação social ao alcance de destinatários conscientes 

e comprometidos com as mensagens fotográficas. Em consonância, portanto, com a 

proposta da teoria crítica em problematizar as estruturas de dominação e resistência no 

cerne das relações sociais. “As teorias críticas da sociedade são armas de crítica e 

instrumentos de prática, bem como mapas cognitivos. Indicam os aspectos da sociedade 

e da cultura que devem ser desafiados e mudados, e desse modo tentam informar e inspirar 

a prática política” (KELLNER, 2001, p.39). Assim como a teoria, a fotografia é um modo 

de ver e interpretar os fenômenos, específicos ou gerais, e pode ser utilizada como 

ferramenta ou arma crítica, a depender da intencionalidade e do contexto em que se 

encontra. 

A vida cotidiana de uma África feliz, urbana, desenvolvida, repleta de 

especificidades e com problemas como qualquer lugar agora existe. E sua existência 

disputa os corações e mentes dos espectadores destinatários. Assim o Everyday África 

cumpre o seu propósito. Um projeto coletivo, com um livro colaborativo, que transcendeu 

o continente africano e se espalhou por diversos lugares igualmente vistos de forma 

                                                
174 “When a photograph turns into a grievance, whoever articulates it becomes its civic subject” 

(AZOULAY, 2008, p.125).  
175 The civil contract of photography shifts the focus away from the ethics of seeing or viewing to an ethics 

of the spectator, an ethics that begins to sketch the contours of the spectator’s responsibility toward what is 

visible. The individual is not confined to being posited as the photograph’s passive addressee, but has the 

possibility of positing herself as the photograph’s addressee and by means of this address is capable of 

becoming a citizen in the citizenry of photography by making herself appear in public, coming before the 

public, and entering a dialogue with it by means of photographs (AZOULAY, 2008, p.122-123).  
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distorcida, virando uma comunidade global de contadores de histórias locais. Sua meta: 

‘re-fotografar’ a África, segue em curso.  

Novas fotografias surgem a cada momento, a somar no leque de imagens 

disponíveis ao público. E cada uma delas guarda a sua potência e a sua importância. Pois, 

conforme Benjamin já ressaltava, “o cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir 

entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 

aconteceu pode ser considerado perdido para a história” (BENJAMIN, 2012, p.242). 

Imagens fornecem fatias do mundo visível, fragmentos de uma história que se quer 

conhecida e que diz respeito a todos os homens. Como descreve Lissovsky, “nenhum 

instante é auto-suficiente, pois “cada gesto tem um sentido de informação e é simbólico 

com relação à vida inteira e ao conjunto das vidas”” (2011, p.11). E mesmo quando não 

parecem imediatamente cumprir suas missões, elas não estão perdidas, pois seguem vivas 

e disponíveis, à espera de suas leituras no agora do presente. As fotografias estão prontas 

a “reabrir no seio do agora, suas múltiplas possibilidades de sentido, suas virtualidades 

adormecidas” (Id., ibid.). A imagem, viva, segue à espera do ato de escolha de seu 

destinatário, um espectador consciente e comprometido com a vida cotidiana e a 

humanidade dos outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A fotografia possui a potência de disputar as percepções sobre o mundo a cada 

nova imagem materializada e propagada ou em cada releitura efetuada no presente. Em 

suas aparições públicas, a imagem técnica detém a magia de sensibilizar, informar, 

instigar e transformar corações e mentes. Ao longo da constelação de imagens 

apresentada no primeiro capítulo, pôde-se perceber momentos onde esse poder aflora e 

conquista resultados significativos pelo bem da humanidade; enquanto que, em outros 

momentos, ao sofrer silenciamentos ou ressignificações, sua força é contida ou 

conformada em benefício de interesses hegemônicos. Todavia, a potência de tais imagens 

não cessa em suas apropriações. As incontroláveis imagens estão vivas, prontas a novas 

leituras no aqui e agora. A dimensão poética da fotografia, designada por Lissovsky, fruto 

de seu caráter fragmentário e das lacunas do percurso, guarda, assim, sua potência latente.  

As fotografias de Jacob Riis revelaram, pela primeira vez, cenas de imigrantes em 

situações de miséria, um submundo em Nova York. Contudo, suas palavras por vezes 

alimentavam o medo mais do que a igualdade entre os homens. Nas denúncias visuais de 

Lewis Hine, as crianças trabalhadoras tocam profundamente os sentimentos de quem um 

dia já foi criança, e a fotografia se torna eficaz em materializar injustiças, gritar por 

mudança e alterar as leis. A documentação de W. Eugene Smith e sua mulher Ailleen M. 

Smith em Minamata igualmente concretiza os horrores do capitalismo e corrobora a luta 

de centenas de vítimas nos tribunais. Todavia, tampouco o célebre fotógrafo está livre das 

manipulações da mídia.  

Quando não são os meios de comunicação, é o Estado que interfere nas imagens 

técnicas. Sobre o trabalho realizado pelo time da FSA, a fotografia mais reproduzida do 

mundo ilustra as interferências do olhar criterioso de Stryker, o responsável em adequar 

a produção visual à intencionalidade do governo norte-americano. Similar 

direcionamento prévio pode ser observado desde os primórdios, como quando Roger 

Fenton foi enviado pela corte do Reino Unido para realizar a documentação da Guerra da 

Criméia no intuito de trazer imagens idealizadas da guerra que apaziguassem os ânimos 

ingleses e encorajassem o heroico patriotismo.  

Todavia, poucos anos depois, durante a Guerra Civil Americana, quando Mathew 

Brady expõe em documentos visuais trazidos do campo de batalha as consequências reais 

de um conflito armado, a sociedade ainda não está pronta para decodificar o horror nas 

imagens. A leitura das imagens, o sentido atribuído às representações, dependem do mapa 

conceitual que se possui. Na época, as imagens realistas demais de Brady, que tanto falam 
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até hoje, não puderam ser assimiladas e pouco alcançaram em termos de conscientização 

sobre a guerra. Em compensação, anos depois, durante a Guerra do Vietnã, imagens 

diárias de atrocidades cometidas pelo governo dos Estados Unidos adentraram a casa das 

pessoas. Indivíduos que a priori se posicionavam a favor do conflito, ao longo dos anos e 

na sucessão de imagens do terror, como mostra a fotografia de Nick Ut, foram se tornando 

contrários à guerra. Quando as atrocidades cometidas pelo exército norte-americano se 

tornaram injustificáveis, o conflito não podia mais se legitimar. E as imagens de guerra 

voltam a ser censuradas para que se possa mistificar o conhecimento e manipular 

sentimentos e opiniões. 

Quando não é a mídia ou o governo que intervém, é a vez do mercado, 

transformando em ‘arte’ o que é denúncia social. De que outra forma a classe média norte-

americana poderia aceitar os olhares frontais de seus estranhos conterrâneos nas imagens 

de Diane Arbus? Assim como o exemplo do ocorrido com W. Eugene Smith, a ênfase no 

talento do fotógrafo e na estética de sua obra de arte enfraquecem o vínculo com o 

referente e a potência política da fotografia, que passa a ser vista como um fim em si 

mesma, resumida simplesmente a uma bela imagem. 

Ao voltar o olhar para a África, a prática de massificar as mesmas histórias 

superficiais e espetacularizadas de fome e de guerra, justificadas pela inevitabilidade da 

tragédia em terras distantes, consolidam uma percepção distorcida sobre o outro 

inferiorizado ou temido, construída e mantida desde épocas coloniais. Por vezes, mesmo 

quando uma fotografia desponta no cenário mundial e força um debate mais profundo 

sobre o que denuncia, seu discurso pode ser apaziguado e a discussão desviada para a 

culpabilização do fotógrafo, como ocorreu com Kevin Carter. Todavia, esta imagem 

segue viva no imaginário social. As que correspondem a outras perspectivas ou temáticas, 

como as de Margaret Bourke-White excluídas da matéria da Life ou as cenas do cotidiano 

do apartheid que faltaram aos jornais globais, por mais que sofram silenciamentos na 

época de sua aparição, seguem vivas, prontas para serem revisitadas em novas leituras no 

presente.  

É na disputa sobre a representação do outro em tais construções mistificadas do 

discurso dominante da mídia que atua o Everyday África. O surgimento do projeto 

coletivo e sua expansão com o Everyday Projects corporificam as discordâncias de 

fotojornalistas e documentaristas sobre a representação estereotipada em diversas regiões 

do planeta. Ao contestar a prática discursiva da mídia hegemônica, aposta-se na criação 

de uma nova visualidade que seja capaz, a princípio, de tornar pública a humanidade do 

mesmo, mesmo em meio de dificuldades. Assim se inicia o projeto, com um olhar 
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predominantemente estrangeiro a percorrer diversas localidades do continente. Contudo, 

com o passar dos anos, ao ir agregando fotógrafos africanos à equipe de colaboradores 

efetivos, a proposta se amplia e passa a revelar um olhar endógeno que se utiliza das 

fotografias na rede para, com autoridade, mostrar e contar sobre as especificidades da 

vida ao seu redor. A multiplicidade de riquezas da vida na África.  

A documentação desses fotógrafos nativos é marcada pelo olhar endógeno e pelo 

testemunho comprometido com as questões de sua localidade.  A vida cotidiana na 

cotidianidade da vida de seus fotógrafos nativos, suas visões e suas vozes, detém um 

misto de simplicidade e profundidade que potencializam as narrativas de suas histórias 

visuais. Pois a voz autoral desses fotógrafos não somente se realiza ao criar e compartilhar 

boas imagens, mas especialmente em narrar histórias de vida, contar sobre seus 

sentimentos e inquietações, as tradições locais ou suas memórias, e, assim, estabelecer o 

diálogo na conversa com o público através das legendas revolucionárias que Benjamin 

outrora vislumbrou como a solução possível.  

Enquanto algumas fotografias possuem forte expressividade visual, em outras, o 

pêndulo tende mais sobre as histórias contadas para além das imagens. Em vozes que 

somam conteúdo às visões, as fotografias expressam sensações e contam histórias, 

revelam sorrisos e compartilham crenças, instigam reflexões e almejam conscientizar no 

debate público. Em algumas fotografias, o texto do fotógrafo diz mais que a sua imagem. 

São palavras que parecem falar mais alto, por estarem mais próximo, tanto sobre de quem 

falam, quanto com quem dialogam. 

Desta forma, a híbrida mensagem fotográfica pode suscitar uma multiplicidade de 

visões e vozes inerentes à narratividade digital da contemporaneidade e promover, assim, 

o diálogo global. Ao utilizar as formas interativas das redes sociais para compensar a 

construção unilateral e tendenciosa da mídia massiva que mistifica o conhecimento, a teia 

que entrelaça as vidas cotidianas através do globo serve, assim, para aproximar os 

sujeitos, derrubando fronteiras imaginárias através do diálogo direto entre seus usuários. 

Há uma diferença entre ler uma matéria tradicional que fala sobre o bloqueio da Internet 

em Uganda durante as eleições presidenciais e ler o relato autoral do fotógrafo que lá 

estava, em seu país, nas ruas de sua cidade em luto, a compartilhar a sua vivência. A 

sensação de humanidade transmitida pela proximidade entre fotógrafos e destinatários da 

híbrida mensagem, ambos compartilhando o papel como usuários do mesmo perfil na 

rede social, ambos sendo seres humanos como qualquer outro.  

Apenas a adição de imagens positivas não necessariamente desloca a percepção 

negativa pré-existente. Talvez essa sensação de proximidade, de semelhança, pode ser o 
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que faltava para se instigar o comprometimento de espectadores que colaboram, 

compatilham e testemunham as vidas cotidianas no globo. Vistas em conjunto, fotografias 

heterogêneas revelam uma heterogênea África. Por meio delas, pode-se compreender 

como um banho de bacia na rua, antes de ir para a escola, é um momento compartilhado 

e único, para sempre guardado na memória, e não implica qualquer carência de provisões. 

Perceber que o peso acima das cabeças femininas, carregados com charme e desenvoltura, 

traduz a força e a dignidade das mulheres africanas. Ou que brinquedos improvisados e o 

compartilhamento do pouco que se tem guardam sabedoria e riqueza de vida, e nenhuma 

deficiência. O predomínio de retratos realça a condição humana da vida na África, 

iluminando desde sentimentos universais às especificidades locais que ambicionam 

aproximar na semelhança entre os homens, mesmo em meio às peculiaridades culturais. 

A multiplicidade de gestos, situações, cenário e histórias narradas enriquecem a 

percepção sobre um rico, vasto e diversificado continente. Desta forma, o Everyday 

África pode ser considerado um sintoma do atual tempo histórico. As mídias sociais 

promovem o aparecimento de uma nova geração de contadores de histórias visuais e 

verbais sobre a cotidianidade da vida que se desenrola ao seu redor.  

O Everyday África segue agregando novos fotógrafos africanos, somando 

diariamente, sob múltiplas vozes e visões, novas histórias visuais da vida cotidiana no 

continente, e conta, para isso, com a participação imprescindível de olhares de dentro, de 

fora e do mundo. O convite está feito, o que acontece no coração e mente de indivíduos 

pelo mundo será um ato de escolha, julgamento e atitude que caberá a cada um. 

O que acontece em meu coração e mente é indescritível. Após anos afastados do 

meio acadêmico, poder retornar, com experiência profissional e bagagem de vida, para 

mergulhar em um processo de formação e crescimento acadêmico, é uma oportunidade 

única que está sendo aproveitada a cada segundo. A fotografia que começou como paixão, 

se tornou hobby, virou ofício, hoje é tema de pesquisa acadêmica. Após anos olhando o 

mundo como fotógrafa documental, havia muitas inquietações e inconformismos a serem 

trabalhados também na teoria. Ao materializar vozes e esperanças populares e vê-las 

sendo frequentemente silenciadas por poderes dominantes; ao entrar em contato com o 

europeu que acredita mais no que vê na televisão do que o que escuta de uma voz local; 

ao conversar com um descendente de indígenas no coração da Amazônia e perceber que 

ele não somente não considera qualquer ancestralidade, como pensar sobre isso, dentro 

de seus preconceitos cristalizados, o deixa profundamente incomodado. É preciso mais 

que idealismo para seguir acreditando na existência tão necessária da fotografia. Pois 

mesmo quando o compromisso estabelecido é tantas vezes quebrado por forças maiores 
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e se esvai, há momentos em que a fotografia grita mais alto, disputa as brechas e deixa 

rastros, no momento de sua criação ou em futuras leituras a serem realizadas no tempo 

presente. 

Em minha gangorra pessoal sobre a famosa expressão popularizada por Gramsci, 

não será o pessimismo da razão e sim o otimismo da vontade que falará mais alto. Similar 

motivação percebo em tantos projetos comprometidos com a vida mundana 

desenvolvidos dentro da linha de pesquisa Política, Discursos e Sociedade, do Programa 

de Mídia e Cotidiano da UFF e, em especial, na disputa das brechas e na batalha por 

tornar público imagens, saberes e causas, proposição compartilhada pelos integrantes do 

Laccops. Pois, por menor que pareça ser a contribuição que se almeja realizar, hoje com 

total segurança posso dizer, é imprescindível e urgente que seja feito. 
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