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COMPLEXIDADE E REAL NA FOTOGRAFIA DO REFUGIADO SÍRIO AYLAN 

KURDI1 
COMPLEXITY AND REAL IN THE SYRIAN REFUGEE PHOTOGRAPH AYLAN KURDI 

Lorena Cristine Silva2 
 
RESUMO 
 
O presente texto pretende refletir sobre complexidade e real a partir da fotografia do refugiado 
sírio Aylan Kurdi – reverberada intensamente pela mídia após a morte do garoto, em setembro de 
2015. Menos que compreender os motivos pelos quais ela tenha ganhado tanto destaque, em 
detrimento de muitas outras relacionadas à crise dos refugiados, o intuito é buscar penetrar no 
interior da imagem, tentando compreender certos mecanismos que possibilitaram que grande 
parte dos espectadores criasse uma rápida identificação com ela. O trabalho destaca, ainda, a 
relação da fotografia com o tempo e o espaço e o que isso pode desvelar sobre o momento em 
que ela repercutiu. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imagem. Complexidade. Real. Fotografia. Refugiados. 
 
ABSTRACT 
 
The present text intends to think about complexity and real from the photography of the Syrian 
refugee Aylan Kurdi – reflected intensely by the media after the boy’s death, in September of 
2015. Less than to understand the reason for which it links have won so much stand out, to the 
detriment of many another related to the refugees’ crisis, the intention is to look to penetrate 
inside the image, trying to understand certain mechanisms that made possible what great part of 
the audience was creating a quick identification with her. The work still detaches the relation of 
photography with the time and the space and what that can reveal on the moment on wich she had 
repercussions. 
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Introdução 
 

 

Aylan estava deitado de bruços na areia – inerte, vestido com uma camiseta vermelha, 

bermuda azul e ainda calçado – quando foi encontrado pela fotógrafa turca Nilüfer Demir. Na 

fotografia que registra essa cena, quase é possível enxergar o movimento da água passando por 
                                                             
1 Trabalho apresentado no GT3 “Estéticas e estudos da imagem” 

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGCOM-
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cima do garoto e voltando ao mar, deixando ainda mais evidente sua fragilidade. Emblemática, é 

uma imagem que carrega muitos discursos do que aconteceu a Aylan e foi ela que, por dias, 

circulou fortemente por toda a mídia – sobretudo na internet (em sites e redes sociais), mas 

também em jornais, revistas, televisão. Em pouco tempo, ganhou força e visibilidade, 

colaborando para que diferentes narrativas fossem construídas em torno do acontecimento. Mas, 

afinal, qual parte da história de Aylan e da crise dos refugiados3 a fotografia tornou visível? 

Nilüfer encontrou Aylan Kurdi morto em uma praia da Turquia no dia 02 de setembro de 

2015. O menino, de apenas três anos, era um dos refugiados da Síria que tentavam a travessia do 

mar Mediterrâneo em um pequeno barco, com o objetivo de chegar até a Grécia. Junto dos pais, 

Abdullah Kurdi e Rehanna Kurdi, e o irmão de cinco anos, Galib Kurdi, Aylan e pelo menos 

outros 12 migrantes esperavam fugir da guerra da Síria quando o pequeno bote virou, nas 

proximidades do balneário turco de Bodrum. Da família, apenas o pai sobreviveu. Mesmo com 

milhares de mortes4 ocorrendo todos os dias devido à crise dos refugiados, é possível afirmar que 

a morte de Aylan tenha sido a de maior repercussão desde que a crise eclodiu e foi sua história 

que, de alguma forma, se tornou visível. 

Talvez, a visibilidade dada à morte do garoto seja justificada primeiramente pelo fato de 

Aylan Kurdi ter sido encontrado pela fotógrafa, que o registrou em uma posição que, 

naturalmente, qualquer criança da idade dele poderia estar ao dormir. Ou, ainda, pelo fato da 

fotografia ter sido reverberada e divulgada por tantos veículos noticiosos em tão curto espaço de 

tempo. Contudo, não nos cabe neste momento – e nem existem ferramentas para tal – entender 

como se deu esse processo de intensa reverberação do acontecimento e trazer respostas a esse 

incômodo, mas, sim, buscar penetrar no interior da imagem, tentando compreender certos 

                                                             
3 A crise de refugiados na Europa, também denominada de crise migratória na Europa ou crise migratória no 
Mediterrâneo, diz respeito à situação de milhares de refugiados, grande parte oriunda da África e do Oriente Médio, 
que buscam chegar até a Europa Ocidental. O fluxo migratório atingiu níveis críticos em 2015, quando houve um 
aumento considerável no número de pessoas fugindo de seus países, devido à guerra, conflitos, fome, intolerância 
religiosa e violação de direitos humanos. Mais especificamente, a crise surgiu em consequência ao número crescente 
de migrantes que buscam chegar à Europa de forma irregular, em travessias perigosas pelo mar Mediterrâneo e pela 
Península Balcânica. 

4 Somente no ano passado houve 1 milhão de chegadas de migrantes e refugiados à Europa pelo mar Mediterrâneo, 
sendo que, no total, 3.771 mortes foram registradas. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU), disponíveis 
em: https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-de-mortes-de-refugiados-e-migrantes-no-mediterraneo/. 
Acesso em: 06 set. 2016. 
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mecanismos que possibilitaram que grande parte dos espectadores criasse uma rápida 

identificação com ela. Ademais, refletir sobre a relação da imagem com o tempo e o espaço e o 

que isso pode desvelar sobre o momento em que repercutiu. 

Para conseguir realizar tal exercício, busca-se analisar elementos dispostos na própria 

fotografia, além de certos discursos apropriados pela mídia ao tratar dela. No entanto, com a 

opção de não se ancorar em publicações predeterminadas, mas observar a narrativa imagética de 

maneira geral – principalmente na internet, espaço onde houve maior reverberação da foto.  E 

também o espaço onde as discussões sobre o que ela representaria, o porquê de algumas imagens 

nos afetarem mais do que outras, como os espectadores a enxergaram e o que ela dizia do 

momento em que vivíamos acabaram por ser mais profícuas. 

 

1. A fotografia de Aylan deitado na areia: que complexidade carrega? 

 

As imagens têm se mostrado cada vez mais centrais nas discussões em torno do processo 

comunicativo – e, segundo Dulcilia Buitoni (2014), se configurado também como uma porta para 

o conhecimento e para o pensamento. Para comprovar essa afirmação, a autora se ancora nas 

contribuições de Josep Maria Català, pesquisador e professor da Universidade Autônoma de 

Barcelona (UAB) que vem se dedicando nas duas últimas décadas à pesquisa nas áreas da cultura 

visual e dos estudos da imagem. Català foi o responsável por propor o conceito de “imagem 

complexa”, que diz muito a respeito da comunicação e de certos fluxos contemporâneos.  

Em seus estudos sobre a imagem complexa, o pesquisador apresenta a fenomenologia das 

imagens na era da cultura visual – a era em que, segundo ele, não existe mais a imagem, mas “as 

imagens”, sempre no plural. “Podemos afirmar que existe o visual como um conglomerado, 

praticamente sem limites, de percepções, de lembranças, de ideias, englobadas em uma ecologia 

do visível ou em distintas manifestações desta ecologia” (CATALÁ, 2005, p.43). Assim, para 

Català, anteriormente estávamos acostumados a considerar uma imagem de cada vez, como se ela 

fosse fechada, circunscrita, emoldurada e, agora, é necessário considerar seu caráter aberto e 

múltiplo – de forma que seja possível fazer relação entre várias imagens, viabilizando uma 

percepção em conjunto. 
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Desse modo, a ideia de imagem complexa remete a Edgar Morin (2005), autor que propôs 

a noção de pensamento complexo. A complexidade refere-se à imagem de uma teia, que 

significa, segundo Morin, o ato de tecer junto – assim, o conceito de pensamento complexo se 

basearia na junção de duas noções tidas até então como opostas. Para ser reconhecido como 

complexo, um processo comunicacional deve, portanto, estar carregado não só de objetividade, 

mas também de subjetividade. Um pensamento complexo exige que se deixe de lado a 

simplificação, adotando a complicação e a dúvida – já que o que gera conhecimento não é apenas 

o simples, mas também o que não atende a uma lógica. E o que a fotografia de Aylan Kurdi pode 

ter a ver com tudo isso? Que complexidade ela carrega? 

Uma imagem complexa é aquela que abandonou o mito da transparência e da mimese. 

Isso quer dizer que ela precisa ser entendida não como uma simples reprodução da realidade, ou 

da superfície do mundo, mas como uma construção subjetiva – consequentemente, demandando 

que a leitura do observador seja igualmente subjetiva. De início, é o que a fotografia de Aylan 

Kurdi, morto na praia (figura 1), nos propõe: uma leitura que, necessariamente, não pode se 

esgotar em uma primeira visualização. Só assim é possível pensar além do simples olhar para o 

garoto deitado na areia enquanto a água o sobrepõe. Olhar para a foto de Aylan supõe pensar no 

que ela provavelmente significa: a impotência da sociedade diante da crise, a impotência da 

família que não conseguiu salvar o garoto da morte, o perigo que os refugiados sofrem ao tentar 

deixar os seus países.  

 

Figura 1: Fotografia do refugiado sírio Aylan Kurdi, na praia turca, após o afogamento 
Fonte: Nilüfer Demir/ Dogan News Agency/ AFP 
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Olhar para essa foto é enxergar o que a imagem traz de visível (um garoto de camisa 

vermelha e bermuda azul, deitado de bruços em determinada praia), mas também de invisível 

(Quem é esse garoto? Por que estaria ali? Estaria morto? Por qual motivo? Quais discursos a 

imagem carrega consigo?). Ou seja, realizar o que Català (2005, p.87) propõe como “mirada”. 

Segundo o autor, a mirada seria o exercício de olhar para determinada estrutura além do sentido 

ótico, ligado à visão humana, de forma a incorporar elementos culturais e cognitivos. Para ele, 

todas as imagens possuem um interior que pode ser penetrado. Assim, a imagem se mostra 

interativa: sua estrutura serve de conexão com outras imagens e com outros meios, como sons e 

textos, e se reporta a um participador e não a um espectador. 

 

1.1.  Por que algumas imagens nos afetam mais? 

 

Uma fotografia é capaz de nos revelar o antes e o depois – compreende-se isso quando ela 

é observada pelo viés da complexidade. Isso significa dizer que, ao interrogá-la, não é possível 

ficar inerte ao pensamento do que ocorreu anteriormente àquele instante reproduzido, assim como 

não é possível não imaginar as consequências desse registro. A imagem está sempre em 

movimento, gerando novas significações e apreensões de significado. Ela muda conforme o meio 

em que se encontra e conforme a recepção do espectador, ou, melhor dizendo, do participador. 

Nesse contexto, faz-se necessário tentar compreender: por que algumas imagens nos afetam mais 

que outras? Por que a fotografia de Aylan não passou despercebida à sociedade? 

Em matéria publicada na revista CartaCapital5, o historiador da arte e curador Felix 

Hoffmann oferece pistas que podem responder a essas questões ao dizer que as fotografias podem 

influenciar e mudar o pensamento e a ação – isso se perdurarem por determinado tempo e se 

fixarem nas mentes das pessoas. Nesse sentido, importante pontuar o uso bastante significativo 

que a mídia fez da fotografia, principalmente na internet – além da utilização por parte dos 

internautas. No Twitter, por exemplo, a hashtag #KiyiyaVuranInsanlik (que pode ser traduzida 

como A Humanidade Levada pelas Águas) foi tão utilizada para fazer referência à imagem do 

                                                             
5 Matéria “A foto do menino Aylan e o poder das imagens”, publicada no dia 10 de setembro de 2015. Disponível 
em: http://www.cartacapital.com.br/internacional/a-foto-do-menino-aylan-e-o-poder-das-imagens-9036.html. Acesso 
em: 10 set. 2016. 
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garoto, que esteve no topo dos trending topics – o que revela que a morte de Aylan foi um dos 

assuntos predominantes do dia. No Facebook, a discussão também ganhou espaço e textos que 

refletiam sobre o acontecimento ou homenageavam o refugiado foram publicados e 

compartilhados milhares de vezes por usuários de todo o mundo. 

Segundo Hoffmann, a fotografia tem a capacidade de personificar e dar um rosto às 

catástrofes e, sem essas imagens, a sociedade não conseguiria compreender a dimensão de certos 

acontecimentos. Para ele, outra explicação para o fato da foto de Aylan ter causado tanta afetação 

seria a empatia das pessoas pelo garoto, ou seja, certa proximidade com o fotografado – muitas 

pessoas, por exemplo, se identificaram com a imagem, pensando que o que aconteceu poderia ter 

sido com o próprio filho delas. “Na avalanche de imagens de sofrimento, dor ou paixão, tornam-

se ícones somente aquelas que provocam em nós um sentimento de dó, também por estarem 

mostrando a realidade dos acontecimentos”, diz a publicação. 

 

2. Uma praia turca e uma morte em meio à crise: o que essa relação espaço-temporal 

revela? 

 

Pensar a fotografia como um meio capaz de revelar, de certa forma, a realidade, e de 

informar e comunicar isoladamente é também levar em conta a sua relação com o tempo e o 

espaço, visto que ela representa uma fatia de um determinado momento, em um determinado 

lugar. Nesse sentido, Philippe Dubois (2012) fala em noção de corte. Segundo o autor, a imagem 

fotográfica não seria apenas uma “impressão luminosa”, mas uma impressão que associa, 

concomitantemente, o “fio da duração” sobre o “contínuo da extensão” – e esse seria o gesto do 

corte. Assim, 
Temporalmente de fato – repetiram-nos o suficiente – a imagem fotográfica interrompe, 
detém, fixa, imobiliza, destaca, separa a duração, captando dela um único instante. 
Espacialmente, da mesma maneira, fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção de 
extensão. A foto aparece dessa maneira, no sentido forte, como uma fatia, uma fatia 
única e singular de espaço-tempo, literalmente cortada ao vivo. (DUBOIS, 2012, p.161, 
grifo do autor). 

Para Boris Kossoy (2009), o processo no qual está envolvida determinada fotografia, ou 

seja, o assunto que é objeto de registro, a tecnologia que a viabiliza tecnicamente, e o fotógrafo, o 

idealizador da imagem, configura-se como a expressão fotográfica que, naturalmente, ocorre em 

lugar e época determinados. O que quer dizer que toda fotografia tem sua gênese em um espaço e 
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tempo específico, o que ele chama de “coordenadas de situação”. Segundo o autor (2009, p.26), 

“o espaço e o tempo implícito no documento fotográfico subentendem sempre um contexto 

histórico específico em seus desdobramentos sociais, econômicos, políticos, culturais etc.”. 

Assim, a fotografia seria o resultado de diversos fatos desenrolados em determinado contexto, 

mas registraria, no entanto, apenas um microaspecto dele. 

A fotografia de Aylan Kurdi não representa uma exceção a essa característica do processo 

fotográfico: traz tempo e espaço indissociáveis na imagem e é um registro de apenas uma parte 

de todo o contexto no qual está inserida. Isso significa que a fotografia de Aylan dá a ver o 

garoto, deitado na praia após ser vítima de um afogamento – por isso, é um registro de um 

determinado tempo (mais especificamente, setembro do ano passado, quando houve a travessia – 

sendo este tempo o tempo em que ocorre a crise) e um determinado espaço (a praia turca, 

próxima do local onde o barco que carregava os refugiados tombou). Esse seria, portanto, o 

microaspecto que a fotografia registrou. No entanto, Roland Barthes (2011, p.16) vai dizer que 

“seja o que for o que ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não 

é ela que vemos”. Por isso, de forma implícita, essa mesma imagem é capaz de evidenciar um 

contexto maior: uma contemporaneidade marcada por diversos conflitos globais e pela crise dos 

refugiados, o perigo da travessia de refugiados pelo mar Mediterrâneo, as crianças que morrem 

diariamente durante as tentativas das famílias de deixarem seus países e outros aspectos.  

É nessa capacidade de fazer com que o espectador enxergue um contexto mais 

abrangente, fora daquele registrado puramente pelo corte fotográfico – em que espaço e tempo se 

encontram – que a fotografia evidencia sua complexidade e sua força. Sobre o que a fotografia 

busca revelar, Kossoy (2009) propõe a existência de duas realidades: a primeira realidade e a 

segunda realidade. Para ele, a primeira realidade seria o que é fotografado, ou seja, o contexto em 

que a fotografia se deu e que, quando capturado, se transforma na segunda realidade. A segunda 

realidade, portanto, seria uma representação, o recorte feito no momento do registro pelo 

fotógrafo, ou seja, uma nova realidade construída por ele a partir dos seus filtros ideológicos, 

culturais, políticos, sociais, etc. “Decifrar a realidade interior das representações fotográficas, 

seus significados ocultos, suas tramas, realidades e ficções, as finalidades para as quais foram 

produzidas” (KOSSOY, 2009, p.23) é o que o autor propõe e também o que este trabalho tenta 

fazer ao analisar a fotografia de Aylan Kurdi.  
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3. Um menino de bruços, deitado na areia: que traços do real essa imagem evidencia? 

 

Somos abordados o tempo todo por imagens. Um fluxo que se caracteriza como 

constante: se não as estamos recebendo, estamos de alguma forma compartilhando-as. As 

tecnologias, que cada vez mais favorecem a expansão das possibilidades comunicativas, também 

se revelam peças fundamentais nesse processo, facilitando e agilizando a troca dessas imagens. 

Nesse trânsito, real e ficção se misturam. E como distingui-los? Qual seria a relação da 

fotografia com a realidade? Pelo senso comum, a fotografia ainda é considerada como um 

espelho dela, apesar de muitos teóricos já terem apontado a mimese como um mito, além de 

abordarem as inúmeras intervenções que uma foto pode sofrer do disparo até que chegue às 

páginas impressas ou janelas da web. Mas como o real pode ser percebido atualmente em 

narrativas audiovisuais e fotográficas?  

Uma certa dificuldade em estabelecer o que é real parece ser um sentimento comum que 

perpassa várias manifestações culturais contemporâneas – mais especificamente, as 

representações audiovisuais e fotográficas. Além de suscitar diversos questionamentos acerca do 

estatuto do ficcional, essa tendência também contribui para formar um cenário de disputa pela 

melhor representação realista. Para o filósofo esloveno Slavoj Zizek (2003), vivemos um 

momento em que a busca pela realidade objetiva é falsa e o real acabou se tornando um visitante 

indesejado. Para o autor, esse real já não pode ser absorvido e quando ele ousa mostrar-se, 

precisamos nos defender, tornando-o imediatamente irreal. Zizek analisa os acontecimentos e as 

consequências por trás do ataque às Torres Gêmeas e como o 11 de Setembro pode ser um 

episódio que ilustra como a noção do real está fortemente abalada e a realidade é experimentada 

como ficção: 
                                                 [...] o que acontece no final desse processo de virtualização é que começamos a sentir 

a própria “realidade real” como uma entidade virtual. Para a grande maioria do público, 
as explosões do WTC aconteceram na tela dos televisores, e a imagem exaustivamente 
repetida das pessoas correndo aterrorizadas em direção às câmeras seguidas pela nuvem 
de poeira da torre derrubada foi enquadrada de forma a lembrar as tomadas espetaculares 
dos filmes de catástrofe, um efeito especial que superou todos os outros, pois – como 
bem sabia Jeremy Bentham – a realidade é a melhor aparência de si mesma.   

Nesse contexto, como pensar a fotografia de Aylan Kurdi? Que traços de verdade e do 

real ela evidencia? Tanto verdade quanto realidade são conceitos importantes quando falamos de 

uma imagem fotográfica. Isso porque as fotografias nos repassam uma informação sobre o 
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mundo e, mais que isso, também fazem parte desse mundo, representando-o. Assim, observar 

uma fotografia e interpretar o que nela está representado é uma forma de conhecer a realidade 

que nos cerca. Contudo, essa realidade em que estamos inseridos vai muito além do que aquela 

posta pela fotografia, pois o real é impossível de ser representado – ele é plural, inatingível, por 

isso uma imagem é sempre a segunda realidade. A imagem de Aylan, por exemplo, revela um 

refugiado sírio após ser vítima de um afogamento e levanta o debate sobre o problema da 

migração – em nenhum momento dá margens para que as pessoas interpretem a cena do garoto 

de bruços na areia como sendo uma imagem ficcional. No entanto, a fotografia não consegue 

revelar por si só toda a amplitude das consequências da crise dos refugiados e as inúmeras mortes 

que tem causado.  

Susan Sontag (1986) vai dizer que uma fotografia, ao mesmo tempo em que possibilita 

um acesso instantâneo ao real, cria um afastamento desse real. O que ela tornaria acessível, 

portanto, não seria a realidade, mas sim a representação dela em forma de imagem. Para Barthes 

(2011), a realidade que foi captada pelo fotógrafo e a imagem que é resultado desse ato estão 

intimamente conectadas. Philippe Dubois (2012), no entanto, acredita que essa conexão existe 

apenas na fração de segundo do disparo, no que ele chama de corte. Em vários textos, Kossoy 

(2009) tratou a fotografia como um documento, mas também mostrou o viés representacional do 

registro fotográfico, evidenciando que realidades e ficções estão juntas numa mesma fotografia.  

 

Considerações finais 

 

Modificando o modo como a sociedade enxerga e pensa o mundo ao seu redor, a 

fotografia representa novas possibilidades de leitura da realidade. Nesse sentido, a foto de Aylan 

Kurdi, deitado de bruços na areia, é uma imagem que não pode ser considerada isoladamente: 

carrega muitos discursos e interage com muitas outras imagens e narrativas. Se, por um lado, 

deixa evidente a impotência da sociedade diante da crise dos refugiados, por outro, não esgota as 

possibilidades do que realmente ela pode representar. Numa sociedade que vive rodeada por 

sintomas do complexo, faz com que o espectador (ou o participador, como foi tratado neste 

artigo) pense na imagem de modo igualmente complexo e penetre no seu interior.  
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Penetrar no interior da fotografia de Aylan Kurdi foi justamente o objetivo deste trabalho 

– não para trazer respostas para o que ela, de fato, representou, mas para suscitar questões que 

nos façam pensar na força das imagens, na sua relação com o tempo e o espaço, na sua 

complexidade, no seu efeito de real.  Além disso, para tentar compreender certos mecanismos 

que fizeram com que grande parte dos espectadores (se não todos) criasse uma rápida 

identificação com a imagem. Primeiramente, porque foi uma imagem que reverberou de forma 

intensa na mídia e nas redes sociais, fazendo com que as pessoas não passassem despercebidas a 

ela. Depois, porque revelou um garoto, frágil e indefeso, numa posição que qualquer outra 

criança poderia estar ao dormir – e porque, de certa forma, Aylan deu um rosto a tantas outras 

crianças que têm morrido nas difíceis e perigosas travessias de outros refugiados. 

Todos os questionamentos e incômodos que nos invadem juntamente com a foto de Aylan 

(e o que ela traz de visível e invisível) não terminam aqui. Faz-se extremamente necessário 

continuar penetrando no interior da fotografia do refugiado sírio e no que ela traz de indícios 

sobre a crise. Afinal, como pensar na força dessa imagem a partir de uma lógica de 

simultaneidade (ou seja, o fato de sermos invadidos por imagens o tempo todo e, ainda assim, nos 

lembrarmos da fotografia de Aylan)? Como discutir a memória a partir dessa lógica? De alguma 

forma ela mudou o modo como é vista a crise hoje? Como pensar a construção de sentidos e 

significados a partir dessas discussões? Desse modo, este trabalho não se esgota em si mesmo: a 

imagem de Aylan continua comunicando e as problematizações que dela surgem continuarei a 

construir. 

 

Referências 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2011. 

BUITONI, Dulcilia Schroeder. Comunicação e fluxos contemporâneos: a indispensável imagem. 
In: FRANÇA, Vera Veiga; ALDÉ, Alessandra; RAMOS, Murilo César. (Org.). Teorias da 
Comunicação no Brasil: reflexões contemporâneas - Livro Compós 2014. 1 ed. Salvador: 
Edufba, 2014, v. 1, p. 221-243. 

__________________________. Fotografia e jornalismo: da prata ao pixel – discussões sobre o 
real. In: Líbero, v. X, 2007, p. 103-111. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

__________________________. O registro imagético do mundo: Jornalismo, embrião narrativo 
e imagem complexa.  In: Dulcilia Schroeder Buitoni; Roberto Chiachiri. (Org.). Comunicação, 
cultura de Rede e Jornalismo. 1ed. São Paulo: Almedina, 2012, v. 1, p. 59-69.  

CATALÀ, Josep Maria. La imagen compleja: la fenomenologia de lãs imágenes em la era de la 
cultura visual. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2012.  

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 

MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2005. 

SONTAG, Susan. Ensaios sobre Fotografia. Lisboa: Dom Quixote, 1986. 

ZIZEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real!: cinco ensaios sobre o 11 de Setembro e datas 
relacionadas. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 

 


