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Duas mostras em São Paulo discutem a atual crise da representação em um mundo de 
imagens de impacto 
 
O mundo real, ou melhor, a realidade construída a partir do registro fotográfico, chega a São 
Paulo em duas importantes mostras: na quinta, o Sesc Pompéia inaugura a tradicional 
exposição das melhores imagens do fotojornalismo do ano passado premiadas pela instituição 
holandesa World Press Photo. Já no MIS, a partir de hoje, seis dos mais jovens fotógrafos da 
agência Magnum propõem uma nova leitura para suas imagens capturadas pelo mundo, 
geralmente em locais de conflito. 
 
Na mostra do Sesc, o drama humano pelo planeta neste início de século vigora na maioria das 
imagens, mas também é possível ver imagens impactantes de esporte e ciências, por exemplo. 
 
Impacto, aliás, é a palavra que sintetiza a maioria dos trabalhos apresentados. A necessidade 
de síntese à qual é levado o fotógrafo, que em apenas uma imagem deve dar conta de narrar 
uma história complexa, torna a fotografia um campo que, muitas vezes, se vale de citafções à 
história da arte e de imagens que repousam no inconsciente coletivo. 
 
A imagem que venceu o concurso do WPP, por exemplo, é uma reedição da figura clássica da 
Madona. Os dedos de uma criança visivelmente desnutrida pressionam os lábios de sua mãe 
que olha passiva para o nada, efeito da devastação causada por gafanhotos e da pior seca das 
últimas décadas que deixaram milhões de habitantes desnutridos na África. A foto, feita em 
Níger, em agosto de 2005, é do canadense Finbarr O'Reilly, da agência Reuters. 
 
É inegável que o poder de síntese aliado à busca desenfreada pelo impacto - com a finalidade 
de transformar as fotografias do real num produto espetacular tal qual as imagens ficcionais 
com as quais convivemos diariamente- findam por contaminar os registros históricos com uma 
estética por vezes mais adequada ao mercado publicitário. 
 
É um paradoxo que os fotodocumentaristas da Magnum questionam em "Off Broadway", mas 
que na mostra das quase 200 fotografias do WPP é inevitável. Atentados terroristas, mortes, 
fome, explosões, choro e dor. O mundo pela mídia tende a ser um recorte daquilo que mais 
hediondo o ser humano consegue produzir. Dia após dia sucedem-se imagens que mostram 
mais do mesmo. 
 
Qual poder de persuasão tem hoje a fotografia de mais uma explosão de carro-bomba no 
Iraque? As imagens que têm por finalidade denunciar as agruras do mundo são 
automaticamente convertidas em espetáculo ou se perdem na repetição enfadonha da mídia.  
 
Geram, cada vez menos, reflexão e consciência. A dor dos outros se tornou entretenimento. 
 
World Press Photo 
Quando: abertura na quinta; de ter. a sáb., das 9h30 às 20h30; dom. e feriados, das 9h30 às 
19h30; até 11/6  
Onde: Sesc Pompéia (r. Clélia, 93, Pompéia, SP, tel. 0/ xx/11/3871-7700)  
Quanto: entrada franca 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 maio 2006, Ilustrada, p. E4. 


