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Um jovem enfrenta um policial armado. Seu rosto transtornado. A arma na 
mão direita do policial. O dedo mindinho de sua mão esquerda enruga o 
peito do rapaz e mostra a força que faz para segurá-lo. Ao fundo, uma 
menina olha a cena e se prepara para tapar os ouvidos. Dois adultos tentam 
impedir o pior. À esquerda, um menino não teve os olhos “tarjados” e por 
isso posso ver seu medo e desespero. Atrás deste, um policial que, ainda 
que decepado pelo corte da foto, deixa à mostra que está preparado para 
intervir. 
 
Esta foto foi publicada na primeira página de O Globo, em 23/3 deste ano. 
Andando pelas ruas, deparamo-nos com os jornais pendurados nas bancas e 
olhamos as imagens estendidas como roupas num varal. Apressamos o 
passo e logo outras tantas imagens tomam o lugar das que deixamos no 
jornal que largamos. Essa foto de Gabriel de Paiva não me deixou, por isso a 
escolhi para essa seção de nosso jornal. 
A primeira expressão que me veio à cabeça ao vê-la foi “que coragem!”, a do 
rapaz desarmado, claro! Tentando perceber o contexto subo os olhos para a 
manchete, mas esta não fala “diretamente” da imagem, já numa primeira 
contradição. A foto principal da primeira página tem uma chamada 
secundária. A manchete informa que o menor acusado de participar da 
quadrilha que matou o menino João Hélio - (no dia 7/2) – ficará internado 
por, no máximo, 3 anos. A chamada da foto em questão está abaixo da foto 
e diz: “Mangueira fecha rua em protesto violento”.  
Dois textos diagramados dentro de um único fio, como uma mesma matéria. 
Então me corrijo entendendo: não há contradição, tudo faz parte de uma 
intenção editorial. Sigo para a página 16 onde está a matéria e lá esta 
imagem continua. 
Mais seis fotos reforçam o título desta página inteira de reportagem: 
“Cenário de guerra e baderna na Mangueira”. Numa delas, a legenda: 
“Vandalismo...”. O primeiro parágrafo descreve as imagens: “Motoristas 



apavorados atacados a pedradas, tiros para o alto, veículos incendiados....” e 
informa que a morte de um “traficante, segundo a polícia, teria causado o 
tumulto”. Burke (2004) pede para criticarmos as fontes, sejam textos ou 
imagens. Interroguemos os textos que servem de moldura para esta 
imagem. Só no último parágrafo lemos que, “segundo uma tia da vítima, o 
morto de 30 anos era um contínuo desempregado”, portanto, podia até ser 
que não fosse um traficante (ainda que fosse não poderia ter sido 
executado). Resolvi interrogar mais e entrevistei o autor das fotos. 
Para o fotógrafo Gabriel de Paiva, fotografar é “tentar fazer com que o leitor 
sinta o que eu senti na hora do fato jornalístico”. Assim, a ilusão especular 
(Machado, 1984) que faz com que a fotografia possa ser vista como “espelho 
do real” vai além daquilo que se pretender “revelar” e alcança o que se deve 
“sentir”. Para que o sentido único não escape as legendas ajudam, já que, 
para o fotógrafo, “as legendas impedem que o leitor tenha interpretação 
errada do acontecimento”. Paiva concordou com a edição que o jornal fizera 
de suas imagens e que tudo tinha sido mesmo uma “baderna”.  
O fotógrafo afirma que “o tumulto começou quando a polícia chegou para 
conter os moradores que, misturados a traficantes, estavam no asfalto 
incendiando ônibus”. Mas o próprio texto diz que a polícia esteve no morro 
antes e matou um homem. Não seria revolta o motivo do tumulto? Paiva 
disse que podia ser e que, inclusive, todos os depoimentos dos moradores 
davam conta de que a polícia executara Wallace, o nome do morto. Além de 
uma frase da tia da vítima, esses depoimentos que o fotógrafo ouviu não 
estão na matéria. Faltam as fotos do morto, da tia, e dos moradores sem 
que estes estejam lançando tijolos em carros ou depredando ônibus. 
“Devíamos ter voltado lá”, concluiu. Não voltaram. Não houve mais vestígio 
desse caso no jornal. 
Ao terminarem esse artigo peço que retornem à imagem. Talvez a escutem 
como eu que ouço o grito do jovem ao PM: “Atira!”. Paiva não confirma ter 
ouvido o que o rapaz dizia, mas é isso que escuto. Talvez vocês ouçam outra 
coisa. Discuti essa imagem com meus alunos na disciplina de Tecnologias 
Educacionais (alguns moram nessa comunidade, que, segundo o jornal, não 
é a primeira vez que abala a rotina da cidade). Um deles disse que a foto 
lembra a música de “O Rappa”, e cantou a parte recordada: “A minha alma 
tá armada e apontada para a cara do sossego – pois paz sem voz não é paz 
é medo”. Títulos, legendas, textos, cortes, fios, ausências. Os jornais tentam 
conter nos retângulos fotográficos um sentido homogêneo e, no entanto, a 
foto grita e canta. 
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