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CAPÍTULO 3 

O Trabalho Fotográfico e Social de Sebastião Salgado 

 

 

Eu só tenho uma maneira de fotografar, com a minha 
história, a minha ideologia. Quando alguém não quer 
te dar a imagem, você pede desculpas, faz as malas e 
vai embora. Eu não roubo imagens. 

(Sebastião Salgado, 1997, p. 12) 

 

 

3.1 O Poder da Imagem Fotográfica 

 

 

Muitos foram os trabalhos realizados pelo prestigiado fotógrafo brasileiro 

Sebastião Salgado, sendo reconhecido mundialmente como um dos mestres da 

fotografia documental contemporânea. É adepto da "fotografia engajada”, ou seja, 

utiliza-se de seu trabalho fotográfico para transmitir a sociedade sua ideologia, suas 

idéias, como forma de protesto, denunciando as injustiças, através de suas imagens 

e suas reportagens que são principalmente sobre a condição humana e social. 

Muitos são os comentários sobre o fotógrafo, como o apresentado abaixo por 

Simonetta Persichetti95: 

 
O instrumento utilizado por Salgado para agir sobre a sociedade é a 
fotografia, que ele acredita ser o instrumento apropriado para 
resgatar a memória e criar uma discussão na sociedade. Sua 
fotografia, capaz de transmitir suas sensações, que ele cristaliza na 
sua obra, se torna um instrumento mediador entre o indivíduo e o 
mundo que ele quer transformar (PERSICHETTI, 1995, p.73). 

 

Nos anos 80 e 90, Salgado publicou grandes trabalhos de denúncia social, 

apresentando as imagens em livros como: Trabalhadores (1993), Terra (1997) e 

Êxodos (2000) todos publicados pela Editora Companhia das Letras. No primeiro, 

como o próprio título enfatiza, fez uma homenagem aos homens e mulheres que têm 

                                            
95 Simonetta Persichetti nascida em Roma, além de colaborar como jornalista no Caderno 2 de O Estado de São 
Paulo, onde vem realizando esta série de entrevistas desde 1996, tem formação paralela em fotografia. É mestre 
em Comunicação e Artes e doutoranda em Psicologia Social. Estuda e trabalha com fotografia há 20 anos. 
Recebeu o Prêmio Jabuti de Reportagem em 1999 por Imagens da Fotografia Brasileira, lançado por esta 
editora. 
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trabalhado desde o início dos tempos até os dias atuais, mas, em especial, com 

ênfase no período da Revolução Industrial. O livro possui 350 fotografias das 

atividades que têm sido sinônimo de trabalho duro e árduo. Registrou várias 

temáticas sobre o assunto, como: a agricultura, indústria, construção e pesca, além 

de documentar o momento de transição em que algumas profissões desaparecem 

em virtude da revolução tecnológica. As fotos abaixo retratam os Garimpeiros da 

Serra Pelada, conhecido também como “formigueiro humano” (figura 90), e Bóias-

Frias durante um repouso do corte da cana, consumindo a comida fria (figura 91). 
 

  
Figura 90 - Sebastião Salgado. 
Garimpeiros de Serra Pelada, 1980. 
Fotografia. 
Serra dos Carajás, Estado do Pará. 
Fonte: Livro Trabalhadores, p. 316. 

Figura 91 - Sebastião Salgado. 
Bóias-Frias. A comida fria consumida durante um repouso na tarefa do 
corte de cana, 1987. 
Fotografia. 
Fonte: Livro Trabalhadores, p. 35. 

 

O fotógrafo Sebastião Salgado retratou a miséria humana provocada pela 

desigualdade econômica e pelos efeitos da globalização e da tecnologia no mundo 

atual, traz através dos veículos de comunicação informações sobre a miséria e a 

fome que surgem na sociedade de maneiras variadas. Assim, são utilizados 

instrumentos como a literatura, música, pintura, fotografia e outras, para mostrar aos 

mais favorecidos que existem outros segmentos sociais que precisam de apoio para 

viver. Muitos enxergam as fotos de Salgado como documentos históricos e se 

surpreendem com a quantidade de miséria espalhada pelo mundo. Nas figuras 92 e 

93, os pés calejados usando sandálias impressionam pelo impacto da situação ao 

qual o trabalhador é exposto a partir de sua condição de vida. Não somente a face, 
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os braços, mas os pés e as mãos “relatam” sua experiência como trabalhador 

miserável: 
 

  
Figura 92 - Sebastião Salgado. 
Os pobres trabalhadores da terra, 1983. 
Fotografia. 
Ceará. 
Fonte: Livro Terra, p. 59. 

Figura 93 - Sebastião Salgado. 
Chá Ruanda, 1990. 
Fotografia. 
Fonte: Livro Trabalhadores, pp. 40-41. 

 

As fotos acima provocam a reflexão sobre a difícil vida dos trabalhadores e 

suas condições de vida precárias, sua luta pela sobrevivência sendo obrigados a 

conviver com as incertezas do amanhã, não tendo a certeza se haverá condições 

físicas de recomeçar no dia seguinte, antes mesmo do nascer do sol, acreditando e 

não perdendo a esperança de um futuro melhor para seus filhos, diferente do que 

lhe foi proporcionado pelas conseqüências de um passado que ele não escolheu, 

mas que a vida lhe apresentou. Deste modo, Salgado não fotografa apenas o 

cotidiano e o trabalhador, mas sim a história da humanidade. 

O ideal de uma sociedade justa, igualitária e fraterna distancia-se a cada 

momento com a denúncia social de miséria escancarada pelos rostos de pessoas 

sem nomes. O que os identifica é o olhar, os pés, as mãos, enfim a condição do 

proletário. O que aproxima seres que vivem em realidades tão distintas pode ser 

justamente as suas vivências. O escritor Milton Aguiar esclarece sobre as questões 

estruturais: 

 
[...] 'a fome é um problema estrutural [...]'. Ao faminto do século XX 
não interessa se ao final do século XXIII a fome não passará de 
amarga lembrança histórica de uma avançadíssima sociedade 
igualitária. E a todos nós do final do século XX, mesmo os que estão 
bem alimentados, também não interessa que pessoas adoeçam e 
morram ou vivam oprimidas e infelizes em virtude de carecimentos 
que podem ser atendidos. Uma ideologia que nos torne cegos para 
esta evidência só pode ser uma perversidade, uma abominação! 
(AGUIAR, 1997, p. 43). 
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Espera-se que essas ações humanitárias consigam ultrapassar o objetivo 

imediato de sanar um problema para estabelecer um encontro de idéias de 

dignidade, de reconhecimento do outro enquanto cidadão. Só se pode pensar em 

um novo espaço social contribuindo efetivamente para a construção deste. Ficar 

esperando que instituições realizem o que cada um pode e deve fazer é eximir-se de 

"ouvir" 50 milhões de pessoas excluídas em todo Brasil "quando uma pessoa chega 

a não ter o que comer é porque tudo o mais já lhe foi negado", já dizia Herbert de 

Sousa 96, “Betinho”. 

A produção do livro Terra, em 1997, teve grande essência ideológica, pois a 

obra foi doada ao Movimento dos Sem-Terra, que, além de ficarem com o dinheiro 

arrecadado com a venda dos livros, usam as fotografias nos materiais de divulgação 

do Movimento. O material foi dedicado às famílias brasileiras sem propriedades, que 

sobrevivem em acampamentos e lutam na esperança de conquistar um pedaço de 

terreno. Os moradores abandonam suas casas no campo e vão à busca de 

melhores condições de vida nas cidades, tornando ainda mais forte o problema do 

êxodo rural, aumentando o número de pessoas sem moradia na zona urbana. 

Há alguns anos a maioria da população no Brasil vivia na zona rural, hoje ela 

está nas cidades, ou seja, o mundo atual é predominantemente urbano. Muitas 

pessoas perdem seu trabalho e são expulsas da zona rural, pois a mão-de-obra 

desses trabalhadores rurais é substituída pelos maquinários. 

Nas palavras do escritor Antonio Candido97: 

 
Modernamente, o êxodo rural separa com mais freqüência o 
indivíduo da família, criando novo fator de instabilidade e ameaçando 
a sua estrutura. E a circulação constante de famílias em busca de 
melhores condições de trabalho continua – como antes a agricultura 
itinerante – a dificultar a integração regular de grupos familiais em 
estruturas mais amplas. É uma nova forma de instabilidade que 
obriga a família a concentrar-se como unidade social. Agora, todavia, 
não se concentra mais em face do isolamento geográfico e cultural, 
mas em contato com as forças atuantes da urbanização. Por isso, 
embora persista coesa como grupo, altera-se cada vez mais como 
estrutura tradicional, ao aceitar os padrões transmitidos pela 

                                            
40 Herbert de Sousa (1935-1997) sociólogo e líder comunitário brasileiro, também conhecido como Betinho. 
Opondo-se ao Movimento Militar de 1964, esteve exilado em diversos países (Cuba, Chile, Canadá, Grã-
Bretanha e México). Ao retornar do exílio, fundou uma Organização não-governamental (ONG), o Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), atuando intensamente em campanhas de grande 
significado social, como a da prevenção da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids), através do controle 
do sangue; a defesa da causa indígena; a reforma agrária e campanhas contra o desemprego. Em 1993 liderou 
a Campanha Nacional de Combate à Fome. 
97 Antonio Candido de Mello e Souza (1918) é poeta, ensaísta, professor universitário e um dos principais críticos 
literários brasileiros. É professor-emérito da USP e da UNESP, e doutor honoris causa da Unicamp. 
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influência urbana que vai desligando da placenta original da sua 
cultura rústica (CANDIDO, 1971, p 253). 

 

Sobre essa idéia relacionada à questão do êxodo rural (figuras 94 e 95), 

percebe-se que as famílias em busca de melhores condições de vida fora do campo 

acabam por desestruturar-se, pois a busca individual de seus sonhos e 

necessidades perpassam pelas simples condições de saciar a fome nos centros 

urbanos, procuram estabelecer relações igualitárias criando novos anseios e 

distanciando-se assim do convívio comum de seus laços afetivos. 
 

  
Figura 94 - Sebastião Salgado. 
Migração rural para as cidades, 1983. 
Fotografia. 
Fonte: Livro Terra, p. 74. 

Figura 95 – Sebastião Salgado. 
Crianças às margens da rodovia PR-158, 
1996. 
Fotografia. 
Fonte: Livro Terra, p. 117. 

 

A luta pela terra é um conflito político, cultural e social, é uma luta, mais do 

que pela propriedade, é uma luta pela identidade e pela vida, é a luta de qualquer 

um que se esforça pelo reconhecimento de seus direitos humanos, pela 

permanência e o pertencimento a um grupo social que o dignifica e o reconhece 

como participante e contribuinte de um sistema complexo de oportunidades e ações. 

As pessoas passam meses nos acampamentos, vivem de maneira 

subumana, sem condições de higiene, se alimentam mal, ficam doentes, as crianças 

estudam em condições precárias, como podemos observar na figura 96, todos 

sofrem a dor da esperança, enquanto aguardam o decreto da desapropriação da 
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terra para então ter uma vitória, que na realidade deveria ser um ato de justiça 

(figuras 97). 
 

  

Figura 96 – Sebastião Salgado. 
Escola para crianças do Movimento Sem-Terra no 
acampamento de Santa Clara, 1996. 
Fotografia. 
Sergipe, Brasil. 
Fonte: Livro Terra, pp. 114-115. 

Figura 97 - Sebastião Salgado. 
A luta pela terra: os ícones da vitória, 1996. 
Fotografia. 
Sergipe. 
Fonte: livro Terra, pp. 132-133. 

 

 

O livro Terra, de Sebastião Salgado, é um trabalho de engajamento e que traz 

três grandes artistas, expoentes também na participação política, cada qual com seu 

gênero: Sebastião Salgado na fotografia, José Saramago98 na Literatura e Chico 

Buarque99 na música, com trechos de Guimarães Rosa100, um dos escritores 

brasileiros que tem como temática, na maior parte de suas obras, a luta do homem 

pela terra e com o homem do campo. O livro deixa de pertencer apenas a um autor, 

passando a ser uma criação coletiva, com um claro propósito ideológico de 

demonstrar a luta pelo direito a viver com dignidade. As fotos temáticas de Sebastião 

Salgado retratam: “Gente da Terra”, “Trabalhadores da Terra”, “A força da Vida”, 

“Migrações para as Cidades” e a “Luta pela Terra”. 

Os trabalhos de Salgado, com suas imagens do ser humano que luta pela 

sobrevivência e interage com o meio em que se encontra, valoriza a condição 

humana, expondo sua história, tristeza e o sofrimento da vida real. Ele acredita na 

                                            
98 José de Sousa Saramago (1922) é escritor, roteirista, jornalista e poeta português, galardoado em 1998 com o 
Nobel da Literatura. Também ganhou o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. 
99 Francisco Buarque de Hollanda (1944) é músico, dramaturgo e escritor brasileiro. Filho do historiador Sérgio 
Buarque de Hollanda, iniciou sua carreira na década de 1960, destacando-se em 1966, quando venceu, com a 
canção A Banda, o Festival de Música Popular Brasileira. Em 1969, com a crescente repressão da Ditadura 
Militar no Brasil, exilou-se na Itália, tornando-se, ao retornar, um dos artistas mais ativos na crítica política e pela 
democratização do Brasil. Na carreira literária, foi ganhador do Prêmio Jabuti, pelo livro Budapeste, lançado em 
2004. 
100 João Guimarães Rosa (1908-1967) foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Foi 
também médico e diplomata. Os contos e romances escritos por João Guimarães Rosa ambientam-se quase 
todos no chamado sertão brasileiro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo 
marcada pela influência de falares populares e regionais. 
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força da fotografia como instrumento para levar a uma discussão e reflexão sobre a 

dura realidade do país. 

Compreender a complexidade do fenômeno da miséria é entender que a 

solução dessa questão não passa somente pela esfera política, mas sim por 

atuações baseadas na generosidade e na solidariedade, além do interesse pessoal 

das classes mais altas em manter um equilíbrio social, não tendo que conviver com 

a pobreza e a miséria e com as suas desagradáveis conseqüências. 

Nas palavras da jornalista e escritora Simonetta Persichetti:  

 
Nas imagens de Salgado não vemos apenas homens e mulheres, 
mas toda a história de um povo, não vemos apenas fotos de guerra, 
mas toda uma ideologia por trás dela, não vemos apenas cerimônias 
religiosas, mas toda a força da fé que movimenta muitos povos e é 
responsável pelo seu comportamento. Não vemos apenas o 
indivíduo, vemos toda a humanidade (PERSICHETTI, 1995, p.50). 

 

Salgado, através de suas lentes, registra seus sentimentos, suas expressões 

ao focar imagens de indivíduos que se relacionam em diferentes formas e maneiras 

de entender a vida. A autora traz a reflexão sobre este posicionamento quando cita 

que a ideologia faz parte de um campo de ação ao qual Salgado está inserido, pois 

o indivíduo que vemos pertence às nossas experiências, isto é, não é desconhecido 

nas imagens focadas por ele, os observadores reconhecem e são reconhecidos 

nessas imagens. Assim, se por um lado, elas remetem às experiências anteriores 

dos antepassados de quem as observa, por outro, percebe-se também a existência 

desses elementos dentro do âmbito social no presente, como por exemplo, na feira, 

no mercado e na rua. 

No ano de 2000, ele produziu o livro Êxodos, que é uma continuação do livro 

Trabalhadores, mostrando a degradação da família, a fuga da guerra e o abandono 

do campo. O trabalho é resultado de uma pesquisa documentada em fotografias, 

que foi dividida em quatro temáticas: 1ª “Migrantes e Refugiados: o instinto da 

sobrevivência”, 2ª “A Tragédia Africana: um continente à deriva”, 3ª “A América 

Latina: êxodo rural, desordem urbana” e 4ª “Ásia: a nova face urbana do mundo”. 

Esse trabalho foi realizado em vários países do mundo. O livro retrata a vida de 

retirantes, dos refugiados e migrantes, que procuram escapar da pobreza, repressão 

e das guerras e perseguições raciais. 

Portanto, na introdução do livro Êxodos, Salgado escreveu:  
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Mais do que nunca, sinto que a espécie humana é uma só. Há 
diferenças de cor, de idioma, de cultura e de oportunidades, mas os 
sentimentos e reações das pessoas se parecem muito. Elas fogem 
das guerras para esquivar-se da morte, migram para melhorar de 
vida, edificam novas vidas em países estranhos, adaptam-se a 
condições extremamente adversas. Em todo lugar, impera o instinto 
individual de sobrevivência. Mesmo assim, como espécie, parecemos 
propensos à autodestruição" (SALGADO, 2000, p. 15). 
 

Ao pensar sobre a crítica expressa por Salgado, em relação à expressão 

humana, percebe-se que o foco do olhar das relações de sentimentos são possíveis 

e são retratados de forma muito próximas, principalmente, ao referir-se às tragédias 

como a morte e a guerra, em que é possível notar a reação das pessoas, sobretudo 

no que aproxima e no que afasta da realidade, a espécie humana. 
 

  
Figura 98. 
Sebastião Salgado. 
Camponeses voltando do trabalho no assentamento, 
1996. 
Fotografia. 
Santa Clara, Sergipe, Nordeste do Brasil. 
Fonte: Livro Êxodos, p. 303. 

Figura 99. 
Sebastião Salgado. 
Kakuma, 1993. 
Fotografia. 
Quênia. 
Fonte: Livro Êxodos, p.159. 

 

Nas figuras acima nota-se o impacto causado por duas realidades em 

diferentes momentos. Mais uma vez, as características dos trabalhadores rurais são 

destacadas na forma de busca por saciar suas necessidades. O trabalhador 

empunha a sua enxada e assim com passos lentos e determinados segue com o 

olhar fixo no horizonte (figura 98). Já a mulher da fotografia ao lado mostra as 

dificuldades e a solidão de quem vive um momento sublime na vida, ao dar à luz, 

transfere seus sonhos para outros que buscam sua própria sobrevivência em nome 

de seus descendentes. Ela teve o filho, no caminho do Sudão, ao norte do Quênia, 

dois dias antes de ser fotografada (figura 99). 

No período de seis anos, Salgado vivenciou as dolorosas experiências junto à 

miséria humana e à pobreza em diversos países nas piores condições de 
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sobrevivência a que o ser humano pode ser submetido. Retratando as diferenças 

sociais, religiosas e raciais, mostradas pelo fotógrafo, de maneira fiel e verdadeira. 

Na figura 100, observa-se que, “na aldeia de Biaro, a Cruz Vermelha zairense foi 

convocada pelas forças de Kabila para enterrar os mortos (a fim de se evitar a 

propagação de doenças) e fazer uma contagem dos órfãos (cerca de mil)”. 

Neste projeto sobre o livro Êxodos, Salgado acabou desdobrando em outro 

livro de menor tamanho com retratos das crianças do Êxodo, em suas viagens, 

sempre encontrou crianças, todas elas loucas para serem fotografadas. Como 

podemos observar ao lado na figura 101, uma criança, cujo olhar é de melancolia, 

sem muitas esperanças, com o olhar fixo para a câmera como se estes estivessem 

pedindo ajuda. 
 

  
Figura 100. 
Sebastião Salgado. 
Zaire, 1997. 
Fotografia. 
Fonte: Livro Êxodos, p. 213. 

Figura 101. 
Criança do Êxodo. 
Fotografia. 
Fonte:http://janebonatto.multiply.co
m/photos/album/29/29 

 

O fotógrafo produziu e editou vários livros sobre a realidade do mundo, 

mostrou cenas que emocionam e surpreendem. Muitas foram as ações definidas e 

defendidas por ele, sendo uma delas, a criação de uma ONG, na fazenda que 

pertenceu a seus pais. Salgado e sua esposa deixaram o Brasil em 1969 e quando 

retornaram em 1980, a fazenda havia se acabado, a floresta, a água, o gado 

estavam desaparecendo (figura 102), foi quando sua esposa teve a idéia de plantar 

uma floresta, tentando recompor a paisagem (figura 103). Após a elaboração de 

projetos, foi então criado no início de 1999 o Instituto Terra com sede na fazenda 
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Bulcão, de 650 hectares, situada na periferia da pequena cidade de Aimorés, de 18 

mil habitantes, no sudeste de Minas Gerais. 
 

  
Figura 102. 
Vista geral da fazenda de Salgado antes do primeiro 
plantio. 
Fotografia. 
Fonte. http://www.institutoterra.org/ 

Figura 103. 
Vista da fazenda depois do Reflorestamento 
Fotografia. 
Fonte: http://www.institutoterra.org/ 

 

Portanto, o Instituto Terra criado por Salgado e sua esposa Lélia Wanick no 

qual investiram gastos dez anos na recuperação ambiental da Fazenda Bulcão, foi a 

primeira propriedade privada oficialmente aprovada, em 1998, como RPPN (Reserva 

Particular do Patrimônio Natural), em área degradada no ecossistema de Floresta 

Atlântica. 

O programa realiza um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Aimorés, visando o desenvolvimento sustentável da zona rural do município. Para 

tanto, foi adotado o modelo de planejamento por micro bacia, sendo uma rede de 

drenagem (córregos) que deságua em um rio principal; nas quais os trabalhos vêm 

sendo desenvolvidos em conjunto com os produtores rurais e comunidades locais. O 

objetivo central foi desenvolver um processo educacional e de pesquisa voltado para 

a recuperação de áreas degradadas, utilizando as atividades de recuperação 

florestal como demonstração. Sendo realizados cursos de capacitação com 

professores, pequenos produtores, lideranças políticas, população local, lideranças 

técnicas, entre outros. 

A solução dos problemas ambientais tem sido cada vez mais urgente para 

garantir o futuro da humanidade, apontando para a necessidade da busca de novos 

valores e atitudes individuais e coletivas em relação ao meio ambiente. De acordo 

com os temas transversais propostos pelo Parâmetro Curricular Nacional (PCNs) do 

Ensino Fundamental. 
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O termo “meio ambiente” tem sido usado para indicar um “espaço [...] 
em que um ser vive e se desenvolve, trocando energia e interagindo 
com ele, sendo transformado e transformando-o. No caso dos seres 
humanos, ao espaço físico e biológico soma-se o espaço 
sociocultural. Interagindo com os elementos do seu ambiente, a 
humanidade provoca tipos de modificação que se transformam com o 
passar da história. E ao transformar o ambiente, os seres humanos 
também mudam sua própria visão a respeito da natureza e do 
ambiente em que vivem (BRASIL, 1998, p. 233). 

 

Atualmente, quando se fala em questão ambiental, discorre-se sobre os 

inúmeros problemas atuais como poluição e desmatamentos. A mídia veicula uma 

grande quantidade de informações em relação ao assunto, exercendo grande 

influência sobre a população. Algumas dessas informações, no entanto, sensibilizam 

e levam às reflexões sobre os fatos que afetam a vida de todos, porém, poucas são 

as pessoas que participam efetivamente do trabalho ambiental, tão urgente no país, 

assim, esse tema é um grande desafio na educação. 

Nesse sentido, é importante que as escolas e as instituições se proponham a 

trabalhar com atitudes, com formação de valores que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes, prontos para decidir e atuar na realidade socioambiental. 

Entretanto, não se deve esquecer que a escola não é o único meio para a 

solução do problema, já que ele não depende só da responsabilidade individual, mas 

da família, da comunidade, de mudanças de atitudes, como também da 

responsabilidade coletiva, de políticas públicas, assim como, as informações 

veiculadas pela mídia, que exercem grande influência sobre a população. 

Deste modo, o fotógrafo declarou em uma entrevista à repórter Juliana Arini, 

da Revista Época, em 10 de Novembro de 2007 (Edição nº 495): 

 
Temos de voltar à idéia de sustentabilidade. O moderno não é você 
ter computador. Não é ter tecnologia. O moderno é a 
sustentabilidade. Essa é a preocupação real do planeta. A 
humanidade só vai conseguir resistir como espécie se pensarmos 
dessa forma. Hoje, a tônica principal é voltar a pensar no interior, nas 
nascentes, nas águas, no equilíbrio e na agricultura dessas regiões. 
Mudar a degradação atual do planeta só é possível por meio da 
agricultura. E não vamos conseguir isso se seguirmos essa loucura 
que está acontecendo no Brasil, de querer exportar a todo preço. 
Precisamos de uma agricultura sustentável. E o mundo urbano e rico 
está disposto a pagar um pouco mais caro por isso. Primeiro, para ter 
um produto limpo e sem agrotóxicos. Segundo, para consumir um 
produto que não degrade a Terra. E, terceiro, porque as pessoas 
querem ter interação com o planeta (ÉPOCA, 2007). 
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Além disso, a educação ambiental é uma prática que propõe a busca de 

valores baseada em uma postura ética e política. É uma ação democrática que não 

estabelece separações entre educadores e aprendizes. Trabalhá-la em um processo 

interdisciplinar é o caminho para alterar a forma como a sociedade se relaciona com 

a natureza, desta maneira, o processo educacional deve cumprir sua função social, 

havendo contribuições de várias disciplinas, compreendendo e explicando o tema 

tratado de maneira específica, com projetos nas escolas, ONGs e demais 

instituições. 

A valorização do processo de aprendizagem é complexo, procura-se 

desenvolver todas as questões sobre a formação contínua, desenvolvimento cultural 

das pessoas e da comunidade, com características próprias dentro de um contexto. 

Trabalhar projetos sobre o meio ambiente nas escolas e outras instituições, 

com realidades diferenciadas, envolvendo outros profissionais, buscando a inter-

relação com a comunidade, utilizando os recursos existentes (humanos, materiais, 

ambientais, etc.) em favor de resultados para a sociedade. 

O projeto para a preservação do meio ambiente coordenado por Salgado e 

sua esposa, desde 1998, é um grande exemplo para a humanidade, no qual 

puderam interferir na paisagem e na vida dos moradores de Aimorés. A iniciativa de 

recriar a floresta (Instituto Terra) já atendeu mais de 5 mil pessoas e plantou 1 

milhão de mudas de plantas da Mata Atlântica, fazendo a água retornar e trazendo 

animais silvestres de volta. Em uma entrevista ao Globo Rural, exibido pela TV 

Globo, no dia 09 de dezembro de 2007, Salgado e sua esposa Lélia, mostraram a 

fazenda aos repórteres e ele disse entusiasmado: 

 
Olha o processo ao revés. Embaixo dessa planta o que tem aqui: 
uma moita de capim colonião, ela tá aqui como marca da fazenda de 
gado. Quando você olha do outro lado do barranco, você vê as 
samambaias que são da floresta, já voltando e competindo, cobrindo 
o colonião e ele vai desaparecendo (SALGADO, 2007). 

 

A criação de sua ONG em Minas Gerais e o retorno à sua terra, levaram o 

fotógrafo a refletir sobre as questões ambientais, voltando seu foco para a 

paisagem, para o meio-ambiente, não esquecendo a ação do homem. Foi plantando 

árvores na Mata Atlântica que Sebastião Salgado despertou para fotografar a 

natureza. No ano de 2007 lançou no Brasil um livro dedicado à África (figuras 104 e 
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105) com suas primeiras fotos de natureza, retratando a história de um continente 

que está fazendo de tudo para continuar existindo. 
 

 
Figura 104 - Sebastião Salgado. 
Grupo Dinka num campo de gado, 2006. 
Fotografia. Pagarau, Sul do Sudão. 
Fonte:. 
http://www.fotografa.ro/images/cms/media/fo_salgado_africa
_05.jpg 

Figura 105 - Sebastião Salgado. 
Zebra da Montanha, 2005. 
Fotografia. 
Vale do rio Hoanib Damaraland, Namibia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

 

Sebastião desenvolveu também o tema sobre a questão ecológica em seu 

último grande projeto, cujo nome é Gênesis, lançado em Vitória, Espírito Santo, no 

ano de 2006, revelando uma busca a lugares intocados, fazendo uma reverência ao 

planeta Terra. Sendo que o projeto está no terceiro ano com duração prevista de 

aproximadamente oito anos, ou seja, tendo previsão para seu término em 2013. 

O trabalho é realizado em parceria com a UNESCO e é dividido em quatro 

capítulos, constituídos por fotografias que mostram as partes do planeta que ainda 

não foram destruídas. As paisagens remontam à origem do planeta, a animais em 

harmonia com a natureza (figuras 106 e 107), sociedades que mantém suas culturas 

e tradições, como tribos do Congo, na África, e do Xingu, no Mato Grosso, além de 

comunidades que trazem em seu cotidiano características que remetem aos 

primórdios da humanidade. 

O autor, utilizando suas imagens fotográficas, tem o intuito e desejo de 

despertar a consciência sobre a necessidade e importância de proteger e preservar 

o mundo das conseqüências desastrosas geradas pela própria humanidade. Tendo 

em sua concepção questões sociais, econômicas e políticas ligadas ao ideal de 

preservação ambiental. Conforme comentário de Simonetta: 

 
Salgado está sempre entre aqueles que escolheram a imagem como 
instrumento de expressão. Ele percebeu que a força emocional de 
uma fotografia chegaria de imediato ao centro de nossas emoções. 
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Salgado escreve com a luz. Quando ele direciona um facho de luz 
para um ponto determinado, ele quer chamar nossa atenção, quer 
nos fazer refletir, nos mostrar aquilo que precisamos ver para 
transformar nossa consciência (PERSICHETTI, 1995, p.72). 
 

As imagens que Salgado apresenta são utilizadas como instrumento para 

chamar a atenção da dura realidade social que preferimos não ver, acaba por 

provocar os sentimentos, fazendo-nos refletir sobre a necessidade de mudança em 

nossas atitudes. 
 

  
Figura 106 – Sebastião Salgado. 
Pingüins-de-Adelia. 
Fotografia. 
Baía de Hope. 
Fonte: endereço eletrônico. 

Figura 107 - Sebastião Salgado. 
Baleia franca-austral chamada Adelita. 
Fotografia. 
Patagônia, Argentina. 
Fonte: endereço eletrônico. 

 

A idéia do projeto Gênesis é, também, educacional, pois cria um tipo de 

acervo para ajudar na discussão da preservação do planeta, estimulando a reflexão 

sobre a importância da preservação da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável. A proposta é que os professores, que são multiplicadores, possa 

utilizar-se das fotografias da natureza como base para a formulação de cartilha que 

será distribuída nas escolas. No material, além das fotos, existem informações sobre 

a teoria da evolução e conceitos sobre biodiversidade. As fotografias serão utilizadas 

em várias estratégias de ensino para que os alunos, sensibilizados, possam refletir 

sobre o ambiente onde vivem e sobre sua própria vida, praticando novas atitudes. 

Educação, sensibilização e reflexão são as palavras-chave do projeto educacional, 

cujo objetivo é transformar a relação do ser humano com a natureza. 

O projeto possibilita a conciliação dos temas sociais, econômicos e políticos 

ao ideal de preservação, com o objetivo principal de educar crianças, jovens e 

adultos para a preservação do meio ambiente e o modo responsável de organizarem 

suas vidas e se relacionarem em suas comunidades. 
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Na entrevista a Revista Época (2007) citada anteriormente, Salgado disse que 

não havia se transformado em um fotógrafo de paisagens ou de animais, apenas 

queria começar uma série de fotografias que também incluíssem a biodiversidade do 

planeta e o meio ambiente. 

Portanto, o fotógrafo, através da criação do projeto Gênesis, quer mostrar que 

ainda é possível enxergar o florescimento do equilíbrio ecológico mundial e da 

harmonia entre homem e natureza, desvendando uma parte do planeta ainda não 

ameaçada pelo descuido e pela falta de consciência do homem em suas atividades 

cotidianas. Sebastião está trabalhando nesses paraísos ecológicos, onde se pode 

enxergar o florescimento da biodiversidade, algo que remete a um passado distante, 

quando ainda existia um equilíbrio ecológico. 

 

 

3.2 A Fotografia Social e Ideológica 

 

 

Em tempos difíceis, o engajamento pessoal não deve ser sinônimo de 

heroísmo, de sacrifício, de abstenção a uma vida prazerosa, cômoda, mas sim de 

um jeito de ser, visto como opção ideológica de vida. São diversos os caminhos que 

podem ser percorridos para efetuar uma ação engajada como forma de expressão 

ideológica, de respeito ao direito de igualdade. 

A fotografia acabou exercendo, desde o início de sua produção, um papel 

extremamente forte, registrando todas as transformações que estavam acontecendo 

no mundo. Surgiu então a fotografia social, engajada e de denúncia. Suas imagens 

políticas e ideológicas procuram a valorização do ser humano, preservando a 

memória de seu tempo. Alguns fotógrafos tiveram esta tendência com uma 

consciência crítica, registrando fatos, através de imagens de denúncias históricas. 

Os primeiros trabalhos realizados com esta intenção foram feitos por nomes 

importantes como Jacob Riis101, fotógrafo e jornalista nasceu na Dinamarca vindo de 

uma família grande e pobre, e trabalhou como carpinteiro antes de migrar para os 

Estados Unidos da América (EUA) em 1870, onde poderia ter mais oportunidade de 

                                            
101 Jacob August Riis (1849-1914) nasceu em Ribe, Dinamarca, um dinamarquês-americano jornalista, fotógrafo, 
e reformador social. Ele é conhecido pela sua dedicação ao usar seu talento jornalístico e fotográfico para ajudar 
os menos afortunados na cidade de Nova York, sendo este seu maior objetivo em seus escritos e fotografias. 
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sobrevivência. Por essa razão, foi operário, pedreiro e, alguns anos depois, 

conseguiu um emprego numa agência de notícias em Nova York, tornando-se, mais 

tarde, repórter, quando descobriu a técnica da fotografia. Durante muitos anos 

retratou favelas da cidade, guetos de imigrantes miseráveis em situações de semi-

escravidão e sem o mínimo de condições sanitárias e outras pessoas que buscavam 

fama e fortuna. 
 

  

Figura 108 - Jacob Riis. 
Criança dormindo na rua, 1890. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

Figura 109 - Jacob Riis. 
Casa de um Italiano Trapeiro, 1888. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

 

Suas fotos (figuras 108 e 109), chocantes para a época, ajudaram a mobilizar 

a opinião pública em favor de leis relativas à educação, trabalho e moradia. Sentiu 

na própria pele a pobreza e o preconceito. Mesmo assim, acabou sendo pioneiro de 

algumas técnicas, como por exemplo, o uso de flash, que o permitia fotografar em 

interiores escuros. Em 1890, publicou o livro Como Vive a Outra Metade, obra que 

teve grande sucesso. 

Do mesmo modo que a pobreza nunca acabou, o trabalho de Jacob Riis 

também nunca teve pausa. Ele seguiu fotografando e escrevendo sempre sobre o 

mesmo assunto, até morrer aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco. Deixou mais 

de uma dúzia de livros publicados e o seu nome na história da fotografia. Era um 

homem com uma missão: denunciar as condições precárias a que estavam 

submetidas grande parte da sociedade. Escrevia textos de teor altamente político e 

os ilustrava com suas fotos, que era somente um instrumento que serviu de 

denúncia das más condições humanas. 
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De modo semelhante à abordagem de Riis, o sociólogo americano Lewis 

Hine102 (1874-1940) retratou no começo do século a chegada dos imigrantes 

europeus na América, mostrando suas terríveis condições de trabalho e moradia. 

Em 1908, continuou seus estudos sociológicos com fotografias de trabalhadores 

metalúrgicos de Pittsburg, acreditando no poder da imagem passou a usá-la em 

campanhas para persuadir as autoridades, expondo à opinião pública as péssimas 

condições trabalhistas. O resultado obtido foi a aprovação das leis contra o trabalho 

infantil e de segurança para os trabalhadores. Hine viajou pelos Estados Unidos 

tirando fotos de crianças trabalhando nas fábricas (figura 110) e da situação de 

escravidão a que eram submetidas. Assim, conseguiu chamar a atenção do governo 

americano que acabou criando uma lei de proteção aos menores. 

Esse sempre foi seu tema favorito e ele fotografou os trabalhadores em 

situações precárias e, também as modernas tecnologias emergentes. Na década de 

1920, realizou uma série que denominou Obra Retratos, mostrando o homem e a 

máquina trabalhando em conjunto (figura 111). Em 1932, publicou o livro Homem 

trabalhando, que era um ensaio sobre os operários americanos. 
 

 

Figura 110 – Lewis Hine. 
Leo com Idade Compreendida entre os 8 Anos, 
Trabalhando em uma Fábrica Têxtil, 1910. 
Fotografia. 
Tennessee. 
Fonte: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/IRhine.htm 

Figura 111 – Lewis Hine. 
Trabalhadores Orientando a Elevação do Cabo, 
1930-1931. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

 

Na década de 30, alguns artistas passaram a usar a fotografia com o objetivo 

de despertar a consciência da cidadania, frente a uma nova atitude, perante as 

injustiças, a pobreza e a opressão. Logo, surgiu o conceito de Fotografia 

                                            
102 Lewis Wickes Hine (1874–1940) sociólogo Norte-Americano, nasceu em Oshkosh, Wisconsin, foi fotógrafo 
estadunidense, para ele a câmera era tanto uma ferramenta de pesquisa quanto um instrumento para a reforma 
social. Hine comprou sua primeira câmera em 1903, aplicou suas fotografias em seu ensino e estabeleceu o que 
ficou conhecido como Fotografia Documental. 
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Documental, neste contexto está situado o trabalho do americano Walker Evans103 

(1903-1975), Dorothea Lange104 (1895-1965). 

Walker Evans queria ser escritor e descobriu sua paixão pela fotografia nos 

anos 20. Em 1935, entrou para o serviço da F.S.A. (Farm Security Administration), 

uma organização federal criada pelo presidente Roosevelt105, cuja função desta 

administradora era fazer um levantamento da situação agrícola do país e dar 

solução à crise dos Estados Unidos da América durante o período da Grande 

Depressão. O projeto foi lançado pelo presidente para dar provas de que a sua 

política de assistência era a única solução para a pobreza do país (figura 112 e 113). 
 

  
Figura 112 - Walker Evans. 
Família do campo, 1936–1937. 
Fotografia. 
Fonte: http://media-2.web.britannica.com/eb-media/12/71212-004-
E27BC52A.jpg 

Figura 113 - Walker Evans  
Cozinha do agricultor, 1936. 
Fotografia. 
Alabama. 
Fonte: http://www.twi-
ny.com/walkerevans.jpg 

 

                                            
103 Walker Evans (1903-1975) fotógrafo americano mais conhecido por seu trabalho para a Farm Security 
Administration para documentar os efeitos da Grande Depressão, que foi o período de grande recessão 
econômica mundial na década de 1930. 
104 Dorothea Lange (1895-1965) foi fotógrafa estadunidense. Nos anos 30, a serviço da Farm Security 
Administration, ela percorreu vinte e dois estados do Sul e Oeste dos Estados Unidos, recolhendo imagens que 
documentam o impacto da Grande Depressão na vida dos camponeses. É a autora da fotografia "Mãe 
Emigrante", de 1936. Trata-se da mais famosa fotografia saída da FSA e uma das mais reproduzidas da história 
da fotografia, tendo aparecido em mais de dez mil publicações. 
105 Theodore "Teddy" Roosevelt, Jr. (1858-1919) foi um estadista, o 25° vice-presidente e o 26° (1901-1909) 
presidente dos Estados Unidos da América. Em sua vida acadêmica estudou direito nas universidades de 
Harvard e de Columbia. Em 1904 foi eleito presidente dos Estados Unidos, desta vez atuou de forma expressiva 
na criação de reservas minerais e naturais para promover o desenvolvimento a todo custo do país. Investiu e 
fortaleceu a Marinha e o Exército. 
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Além dos dois referidos artistas, fazia parte deste grupo: Russell Lee106 (1903-

1986), Gordan Parks107 (1912-2006), Jack Delano108 (1913-1997), Arthur 

Rothstein109 (1915-1985) e outros, que foram empregados para divulgar as 

condições das populações rurais pobres nos Estados Unidos. O projeto F.S.A. foi o 

maior e um dos mais significativos na área documental na história da fotografia, que 

era usada como prova e registro da miséria dos agricultores americanos, 

dignificando, apesar de tudo, a pobreza que viviam. 

O preto-e-branco caracteriza a história da fotografia documental. As imagens 

mostram os americanos em casa e representam os grandes efeitos da Grande 

Depressão com ênfase na pequena vila rural e o aumento da mecanização agrícola. 

Algumas das mais famosas imagens retratam pessoas que foram deslocadas de 

fazendas e migraram para cidades industriais ou para o Oeste em busca de trabalho. 

A americana Dorothea Lange constitui uma das mais importantes 

contribuições para documentários sociais de fotografia do século XX. Chocada com 

o número de desalojados à procura de emprego durante a Grande Depressão 

decidiu registrar imagens de pessoas na rua para chamar a atenção para aquela 

situação e denunciou as condições de vida nas zonas rurais dos EUA (figura114). 

De uma forma inflexivelmente direta, documentou a cruel pobreza dos trabalhadores 

migrantes e das suas famílias. Uma das fotografias mais famosas do projeto FSA é 

Mãe Migrante, o retrato de uma trabalhadora que migrou da Califórnia com os seus 

três filhos (figuras 115). 

 

                                            
106 Russell Lee (1903-1986) fotógrafo e jornalista formou-se como engenheiro químico em 1936, e tornou-se um 
membro da equipe de fotógrafos reunidos sob Roy Stryker federal patrocinado pela Farm Security Administration. 
Lee mudou-se para Austin, Texas, em 1947 e tornou-se o primeiro professor de fotografia na Universidade do 
Texas em 1965. 
107 Gordon Parks Roger Alexander Buchanan (1912-2006) foi um fotógrafo americano, músico, poeta, 
romancista, jornalista, ativista e cineasta. Ele é mais lembrado por seu trabalho fotografia para a Revista Vida e 
como diretor do filme 1971 Shaft. 
108 Jack Delano (1913-1997) foi um fotógrafo americano, trabalhou para a Farm Security Administration (FSA) e 
um compositor célebre pela sua utilização do material folclórico Porto-riquenho. 
109 Arthur Rothstein (1915-1985) fotógrafo americano que durante a Depressão foi convidado por Roy Stryker 
para aderir ao patrocínio federal da Farm Security Administration juntamente com um grupo de fotógrafos para 
divulgar as condições das populações rurais pobres nos Estados Unidos. 
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Figura 114 – Dorothea Lange. 
Cultura da enxada, 1936. 
Fotografia. 
Anniston, Alabama. 
Fonte: 
http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2006/04/lange-
dorothea-fotografia.html 

Figura 115 - Dorothea Lange. 
Mãe imigrante, 1936. 
Fotografia. 
Nipomo, California. 
Fonte: 
http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2006/04/lang
e-dorothea-fotografia.html 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Lange se afastou do trabalho da FSA, 

mas a guerra abriu um novo capítulo em sua vida como fotógrafa. Entre 1942 e 1945 

passou a documentar os nipo-americanos forçados a viver em campos de 

concentração na Califórnia. Esses fotógrafos tiveram o mérito de documentar a 

Depressão Americana dos anos trinta e, ao mesmo tempo, promover o valor artístico 

da fotografia. 

O norte-americano, de origem russa, Jack Delano, preocupado com a 

condição humana, também comprometeu-se a abordar as questões sociais com a 

sua fotografia. Ele começou a trabalhar para a FSA, em 1942, e retratou os 

trabalhadores migrantes, produtores de tabaco, aviões, motor, plantas, barragens, e 

a vida em Porto Rico, como podemos ver nas imagens abaixo. 
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Figura 116 – Jack Delano. 
Mulher,em Ilhas Virgens 1941. 
Fotografia. 
Fonte: 
http://farm3.static.flickr.com/2198/2114440238_01d
4e49072.jpg?v=0 

Figura 117 - Jack Delano. 
Colhedoras de Algodão, 1941. 
Fotografia. 
White Plains, Georgia. 
Fonte: 
http://www.bbc.co.uk/radio3/programmes/images/choppi
ngcotton.jpg 

 

Outro nome que se destacou no campo da fotografia documental o da italiana 

Tina Modotti110 (1896-1942), grande personalidade no cenário artístico e político das 

décadas de 20 e 30. O início de sua carreira ocorreu na sua mudança para os 

Estados Unidos da América, onde conheceu o fotógrafo Edward Weston111 (1886-

1958). Por muito tempo trabalhou como sua modelo e assistente e depois adquiriu 

sua própria câmera. Após a morte de seu marido, foi para o México, país pelo qual 

se apaixonou. Aprendeu com Weston a fotografar e foi, sem sombra de dúvida, uma 

das mulheres mais fascinantes de todo o seu tempo, como fotógrafa ou como 

revolucionária sempre fez questão de retratar a realidade de maneira complexa. 

                                            
110 Tina Modotti (1896-1942) foi uma fotógrafa italiana e grande personalidade nos cenários artístico e político 
das décadas de 20 e 30. Foi sem sombra de dúvida, uma das mulheres mais fascinantes de todo o seu tempo. 
Como fotógrafa ou como revolucionária sempre fez questão de retratar a realidade da maneira complexa e 
concisa como via. 
111 Edward Weston (1886-1958) nasceu em Highland Park, Illinois, foi um dos fotógrafos estadunidenses mais 
importantes do século XX. 
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De 1923 a 1930, Modotti viveu no México se envolvendo na política 

revolucionária, o tema de seu trabalho foi principalmente sobre os trabalhadores, as 

mulheres e crianças, procurando denunciar as injustiças contra a população 

mexicana. Durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, dedicou-se 

completamente à fotografia e à luta contra o fascismo, regressou ao México somente 

no final de sua vida. 

As imagens produzidas por ela revelam um cuidado muito especial na arte de 

fotografar. A luz é trabalhada nos detalhes e resulta em reproduções visuais cheias 

de contrastes e texturas, podendo o apreciador, através de suas obras, até "sentir" o 

calor do sol mexicano. Ao focalizar as várias perspectivas de imagens não se 

reportou somente em temáticas sociais como a miséria e a dor, mas também 

imagens alegres, símbolos e retratos, principalmente de mulheres. Portanto, trata-se 

de uma artista complexa na produção imagética. 
 

 
Figura 118 – Tina Modotti. 
Mãos que Lavam, 1927. 
Fotografia. 
Fonte:http://maraclick.blogspot.com/2007/06/tina-
modotti.html 

Figura 119 - Tina Modotti. 
Mãos do Trabalhador, 1927. 
Fotografia. 
Fonte:http://maraclick.blogspot.com/2007/06/tina-
modotti.html 

 

Atualmente no Brasil, alguns fotógrafos também trabalham com essa mesma 

ideologia, como é o caso do brasileiro Pedro Martinelli 112 (1950-), que busca 

denunciar os fatos que estão acontecendo no país, sobre miséria, destruição, 

                                            
112 Pedro Martinelli (1950-) iniciou a carreira de fotógrafo no Diário do Grande ABC de Santo André, SP (1968). 
Entre 1970 e 1975 trabalhou nos jornais Última Hora e O Globo no Rio de Janeiro. Nesta época passou três anos 
na Amazônia com a expedição dos irmãos Villas-Boas para documentar o primeiro contato com os índios 
Kranhacãrore. De volta a São Paulo foi fotógrafo contratado pelo Governo do Estado de São Paulo (1975-1977), 
fotógrafo e editor de fotografia na revista Veja (1977-1983) e diretor de serviços fotográficos no conjunto de 
revistas da Editora Abril (1983-1994). 
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injustiças, desmatamento da Amazônia e o pouco que está sendo feito pela 

população e autoridades para reverter esse quadro. 

Martinelli começou como fotojornalista há quase trinta anos e trabalhou nos 

principais jornais e revistas do Brasil. Esteve em muitos lugares, fotografou guerras, 

futebol, alegrias e misérias. A imagem abaixo foi capa da Revista Veja exibida em 23 

de Janeiro de 2002, edição 735, mostrando a miséria da população brasileira no 

Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde as pessoas vivem em condições 

extremamente precárias, dormindo num entrelaçado de palhas (figura 120). 
 

 

Figura 120 - Pedro Martinelli. 
A Miséria Brasileira, 2002. 
Fotografia. 
Fonte: 
http://atualaula.vilabol.uol.com.
br/miseria.htm 

 

Em 1970, Pedro Martinelli, já trabalhando para o jornal O Globo, foi chamado 

para acompanhar os irmãos Villas Boas113, Orlando (1914-2002) e Cláudio (1916-

1998), em uma expedição histórica à Amazônia em que teve o primeiro contato com 

os índios gigantes, os Kranhacãrore, hoje conhecidos como Panarás. Depois de 

viajar pelo mundo, resolveu deixar o emprego formal, e em 1994, transformou a 

Amazônia em objetivo de vida. Viajou por seis anos e fez os livros Amazônia, O 

Povo das Águas e Mulheres da Amazônia (Figura 121). Por desenvolver este 

trabalho é considerado um dos fotógrafos mais importantes e audaciosos do país. 

 

                                            
113 Irmãos Villas Boas - Orlando (1914-2002) e Cláudio (1916-1998) - Nasceram em Botucatu, no interior de são 
Paulo, e resolveram trocar o emprego e a vida na cidade pela selva, dedicando grande parte de sua vida à 
defesa dos povos indígenas. 
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Figura 121 - Pedro Martinell. 
Rio Içana, 1997. 
Fotografia. 
Amazonas, Brasil. 
Fonte:http://site.pirelli.14bits.com.br/files/work/ima
ge/730/400px_CP0730_13_42.jpg 

 

Em uma entrevista à Revista Claúdia, realizada pela jornalista Sibelle Pedral, 

em agosto de 2006, fez um desabafo sobre o desmatamento da Amazônia 

afirmando que o plano de manejo sustentável que indica as espécies que precisam 

ser preservadas é tratado com desleixo, sendo pura ficção. Disse ainda que as 

madeireiras são as grandes predadoras da Amazônia, pois deixam de lado os 

planos de manejo que recebem porque não há fiscalização. Outro comentário foi que 

o Parque Nacional do Xingu virou uma ilha com um deserto em volta, estando 

cercado de pastos e soja, e mesmo tendo gente séria tentando salvá-lo todo o 

processo é muito lento não acompanhando a tecnologia da destruição que é rápida. 

O fotógrafo também mencionou as comunidades ribeirinhas, cuja cultura se 

destaca pela arte, estética, arquitetura, culinária e por habitantes que pescam em 

rios violentos e são atacados por formigas na roça. Nessas regiões, a miséria existe 

mas não a fome, já que tem peixe e mandioca. Martinelli finalizou dizendo que não 

tinha esperança que a situação melhorasse, confiava que haveria uma revisão total 

delimitando áreas de utilização, que iriam dar um basta no desmatamento aleatório e 
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indiscriminado, mas que agora não tem mais jeito, a Amazônia é muito frágil e que a 

vegetação foi destruída de tal modo que os corredores da fauna estão 

desaparecendo, mas não iria desistir de brigar pela preservação da maior reserva de 

mata nativa do planeta. 

Atualmente está realizando um projeto que é o de resgatar as raízes do povo 

brasileiro, contando a história do indivíduo que habita a Amazônia, resgatando a 

história do índio, do caboclo que vive às margens do rio. 

A escritora e jornalista Simonetta Persichetti fez uma entrevista a Pedro 

Martinelli, para o jornal O Estado de São Paulo publicada no dia 01 de março de 

1996, editado em seu livro “Imagens da fotografia Brasileira” em 2000, no qual o 

fotógrafo esclareceu que: 

 
A fotografia no mundo é um documento real da vida como ela é. Não 
tem mentira. Se você montar, ela mostra que foi montada, se você 
produzir, ela mostra que foi produzida e, se você fotografar o que 
está acontecendo, ela mostra o que está acontecendo. Você aperta 
um botão e, no mínimo, está registrando um momento único de uma 
época, de uma geração, de um pedaço de terra. É emoção. Ou você 
passa o que quer dizer ou não passa. Ela é imediatista. Ou você 
gosta ou não gosta. Comunicação imediata. Eu vivo disso. É o meu 
oxigênio (1996 apud PERSICHETTI, 2000, p. 50.). 

 

Conforme as palavras de Martinelli, as fotos são representações de um fato 

em uma realidade específica, sua característica fotográfica é levar a verdade, 

despertar a consciência da população e resgatar a história de pessoas que lutam 

para sobreviver. Através de seu trabalho, consegue mostrar a realidade do Brasil, 

em especial da Amazônia, que está aos poucos sendo destruída pelo homem. 

Ao contrário de Martinelli, que sente paixão pela floresta, o fotógrafo Cristiano 

Mascaro114 é atraído pela vida urbana. Ele consegue extrair da cidade o que melhor 

existe nela, sendo chamado de arquiteto da fotografia, de narrador da cidade. 

Arquiteto por formação teve seu primeiro contato com a fotografia através da 

imagem do fotógrafo Cartier-Bresson115 editada em 1954. Há vinte anos a paisagem 

                                            
114 Cristiano Mascaro (1944-) além de arquiteto é um dos mais importantes fotógrafos da arquitetura da capital 
paulista, documentando-a sistematicamente há mais de duas décadas. 
115 Cartier-Bresson (1908-2004) nasceu em Chanteloup, na França. Jovem, descobriu o universo das artes 
plásticas e tornou-se pintor e desenhista antes de completar 20 anos. Foi um dos mais importantes fotógrafos do 
século XX, considerado por muitos como o pai do fotojornalismo. Foi fotógrafo oficial do exército francês durante 
a Segunda Guerra Mundial, documentou a Rússia comunista após a morte de Stalin, em 1954, fotografou o 
décimo aniversário da Revolução Popular Chinesa. 
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urbana (figura 122) é o foco de seus trabalhos dando grande importância ao 

cotidiano, ao comportamento humano. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 122 – Cristiano Mascaro. 
São Paulo, 1990. 
Fotografia. 
Gelatina/prata tonalizada. 
25,7 x 26,0 cm. 
Bolsa Vitae de Artes, 1998. 
Fonte: 
http://site.pirelli.14bits.com.br/autores/11/obra/37 

 

O humanista paranaense João Urban (1943)116 também trabalhando com a 

tendência social, é fotografo publicitário e durante anos registrou a imigração 

polonesa e o trabalho de bóias-frias no Paraná, principalmente em Curitiba. Desde 

os anos 60 se dedica à fotografia documental e publicitária, especialmente aos 

ensaios sobre temas sociais com forte apelo pelo registro da memória. 

O ano de 1966 marcou o ingresso de João Urban nas atividades da 

resistência à ditadura. Sua fotografia, que já naquela época recebia influência dos 

fotógrafos do FSA117, colocou-o frente a frente aos graves problemas do campo, da 

cidade e às questões impostas pelo regime político. Foi neste contexto que a 

imagem estava fortemente marcada pela intenção de denúncia social e política. 

A partir daí, sua câmera voltou-se para as pessoas na rua, para as passeatas, 

presídios, pescadores, trabalhadores do campo, tendência que, de uma forma ou de 

outra, foi marcante em sua trajetória. Em seus livros retratou os trabalhadores rurais 

e urbanos, o cotidiano, a religiosidade, o folclore, os hábitos e as características de 

comunidades de pequenas e grandes cidades expressando sua predileção pelas 

origens e raízes do povo paranaense. 
                                            

116 João Urban (1943-) nasceu em Curitiba, Paraná, em 1943, filho de pai polonês e mãe filha de imigrantes 
poloneses, é fotógrafo publicitário desde 1977, faz ensaios fotográficos sobre bóias-frias e imigrantes poloneses 
no Paraná. Teve interesse em documentar suas raízes e memórias, após ser convidado por um Banco para 
fotografar as colônias polonesas perto de Curitiba para uma exposição em homenagem ao papa João Paulo II 
quando este visitou o Brasil em 1980. Entre os principais livros estão Bóias frias, publicado primeiro na Alemanha 
em 1984 e, somente, em 1988 no Brasil; Tropeiros (1992); Aparecidas (2002); e Tu i Tam (1984). 
117 Farm Security Administration: Serviço de Previdência Rural da época da depressão americana. 
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Entre 1976 e 1981, organizou um trabalho voltado aos trabalhadores rurais, 

de qual resulta o seu primeiro livro Bóias-frias, lançado no Brasil em 1988. 

A jornalista Simonetta Persichetti também editou em seu livro “Imagens da 

Fotografia Brasileira no ano 2000” a entrevista a João Urban, para o jornal O Estado 

de São Paulo publicada no dia 01 de março de 1996, na qual o fotógrafo definiu o 

bóia-fria da região agrícola do sul como: 

 

[...] uma pessoa tão desprovida de tudo, com uma vida tão difícil, 
usufrui tão pouco do desenvolvimento que isso acaba sendo uma 
indefinição. Imagine uma pessoa que as quatro da madrugada vai 
para um ponto onde, se houver trabalho, será apanhada por um 
caminhão e conduzida para uma lavoura a dezenas de quilômetros. 
Se for durante o inverno, provavelmente a temperatura estará perto 
de zero grau. Ela trabalha até o final da tarde, voltando para a cidade 
na boca da noite, onde vai beber a cachaça da pior espécie e 
recomeçar o ciclo do dia seguinte. E os filhos e as filhas... É meio 
difícil de definir (1996 apud PERSICHETTI, 2000, p. 39). 

 

Essa rotina de vida realmente acontece com o bóia-fria, que trabalha de sol a 

sol, que se alimenta da comida gelada e não tem muita esperança de um dia 

melhorar de vida. Infelizmente, este fato ocorre para a maior parte dos trabalhadores 

que vivem no interior de muitos estados do país, principalmente aqueles que vivem 

na zona rural. 

A imagem dos bóias-frias retrata a situação real dessa gente, seres humanos 

que lutam pela sobrevivência, homens e mulheres que estão em busca de algo mais, 

pessoas trabalhadoras que ainda de madrugada saem para o trabalho, cada qual 

com sua enxada nas mãos, ferramenta de seu trabalho. Fazem parte de uma classe 

que é produto da história servindo de exemplo e de coragem, mas que pode um dia 

não existir mais. Urban registra com sua câmera a imagem de um grupo de pessoas 

com seus valores culturais, para que o homem trabalhador brasileiro, digno pelo seu 

valor e ideais humanos, não seja esquecido. 
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Figura 123 – João Urban. 
Bóias–Frias Rumo ao Ponto, 1984. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

Figura 124 - João Urban. 
Série Bóias-Frias: Colhedores de Algodão, 
1987. 
Fotografia. 
Bandeirantes, Paraná. 
Fonte: Livro Imagens da fotografia 
Brasileira, p. 44. 

 

Como se pode observar na figura 123 os bóias-frias estão saindo para o 

trabalho ainda de madrugada, indo enfrentar um dia de trabalho árduo pela frente. 

Na outra fotografia (figura 124), nota-se que é final de tarde, pois as pessoas 

possuem aparência de cansaço, após um dia inteiro de colheita. Percebe-se que os 

trabalhadores aguardam a pesagem do algodão para, então, poder ir para a casa de 

caminhão ou talvez a pé. Com certeza as mulheres ainda terão que fazer os serviços 

domésticos, como dar banho nos filhos, lavar a louça, fazer a janta e deixar 

preparada a refeição do dia seguinte. 

Esse é mais um exemplo que permite afirmar como a fotografia expressa a 

realidade, é o registro de algo que aconteceu num determinado momento da história, 

servindo como prova e testemunho de uma verdade autêntica, podendo ser um 

documento histórico. Cada fotógrafo tem o seu trabalho, retratando cada um sua 

temática, buscando as mais diversificadas imagens da vida humana e das 

paisagens. O resultado de sua produção é a história de uma cultura de um povo, 

fruto de um momento, a fotografia é o resultado daquele instante congelado que se 

modificará em seguida e jamais será fotografado novamente em sua totalidade. 
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Deste modo, um dos mestres da Fotografia Documental, atualmente, é o 

brasileiro Sebastião Salgado, no início de sua formação fez mestrado em economia, 

pela Universidade de São Paulo, mas não seguiu essa profissão. Nos anos 60 

mudou-se para Paris, momento esse conturbado politicamente. Em 1973 decidiu 

tornar-se fotógrafo. Leila, sua esposa, comprou a primeira câmera fotográfica do 

casal. Salgado trabalhava para a organização Internacional do Café em Londres e 

foi enviado para Angola para coordenar um projeto sobre a cultura do café no país. 

Levou a câmera e vários filmes, que passou desde então a registrar o mundo, o ser 

humano, ou seja, trocou a economia pela fotografia: 

 
Salgado não faz distinção entre mundo e indivíduo. Eles estão 
misturados, o indivíduo se relaciona de maneira dialética com o 
mundo, transformando e sendo transformado por ele. Ele vê e 
registra esse mundo que como afirma é um mundo de exploração, 
desencontros, descobertas, sonhos, discussão e consciência. Um 
mundo que é momento e realidade. Um mundo feito pelo “bicho-
homem”, pela ideologia, pela história e pelo trabalho 
(PERSICHETTI, 1995, p.73.). 

 

Na reflexão feita por Simonetta, é possível perceber que Sebastião Salgado 

retrata a desvalorização do ser humano, a miséria, a falta de recursos e cultura de 

grande parte da população brasileira. Ele fotografa sentimentos comuns a toda a 

humanidade, acreditando que a fotografia tem muita força, servindo de instrumento 

para uma abordagem crítica provocando o pensamento e a possível transformação 

do real. 

Apesar de seu trabalho ter pouca divulgação no país, pelo fato de ter passado 

muito tempo em Paris, Salgado é profundamente brasileiro. Em uma entrevista à 

Revista Veja de 1997, publicada no dia 12 de março, diz que em seu apartamento 

na capital francesa, canta-se, samba-se e ainda come-se comida capixaba, 

acrescentando também:  

 
Tudo o que eu faço tem a ver com o Brasil. Eu não quero morrer no 
estrangeiro, não. Concordo que não sou um fotógrafo brasileiro, no 
sentido de que não aprendi fotografia no Brasil, não conheci as 
dificuldades de obter equipamentos nem a falta de material do país. 
Mas, na fração de segundo de cada foto que tiro, eu estou 
interferindo com minha Aimorés, minha mãe, meu pai, minha escola, 
com a minha vida, a minha luz. E tudo isso é brasileiro (REVISTA 
VEJA, 1997, pp. 75 e 80). 
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Desta maneira o fotógrafo sempre desenvolveu suas obras demonstrando 

uma preocupação com o povo, o trabalhador, retratando a miséria humana 

provocada pela desigualdade econômica e pelos efeitos nefastos da globalização 

que acontece no mundo, jamais se esqueceu do país onde nasceu e viveu grande 

parte de sua vida. 

Por meio de sua arte preocupa-se com o momento histórico em que vive, sem 

pretensão nenhuma de ser um artista. Em uma entrevista para o editor da Revista 

Playboy, Humberto Werneck, no ano de 1997, Salgado declarou que: 

 

Eu me defino como repórter, como um fotógrafo documentarista. 
Estou ligado no momento histórico em que vivo. Não tenho pretensão 
nenhuma à priori de ser um artista. De forma nenhuma. Faço 
exposição no mundo inteiro, mas não é porque expus nos maiores 
museus que sou um artista. Minhas fotos poderão ser consideradas 
arte se vierem a ser trabalhos de referência, se várias gerações 
vierem a se inspirar nelas (REVISTA PLAYBOY, 1997, p. 21). 

 

Portanto, este é o grande diferencial de Salgado em seu trabalho profissional 

não apenas em função da arte, mas da mensagem que ela pode levar, criando 

conceitos sobre um contexto social. Suas imagens poderiam até ser consideradas 

arte, revelam o mundo com base em conhecimentos universais a partir de 

interpretações críticas e políticas. 

Existe, portanto, um paralelo entre o pintor Portinari e Salgado, pois 

desenvolvem a mesma temática de crítica social sobre a imagem do trabalhador 

brasileiro na zona rural. 

Um brasileiro que esteve pelo mundo inteiro convivendo com as maiores 

belezas naturais do planeta, contudo priorizou em seus registros a dor do mundo, 

expressada na pobreza, na miséria, na fome e nos trabalhos desumanos. Assim a 

jornalista Simonetta Persichetti escreve: 

 
As fotos de Salgado são um contar sem palavras, são imagens que 
não precisam de explicação, que sobrevivem sozinhas. Não importa 
muito saber em que parte do mundo foram conseguidas essas 
imagens, mas sim como elas nos contam sua história, como se 
deixam desvendar para quem se propõe a isso, como contam sua 
vida, que vai muito além do que aquilo que a luz fixou no filme e foi 
revelado no papel, como elas acabam sendo criadoras de modelos 
de vivência (PERSICHETTI, 1995, p. 49). 
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Assim, a fotografia apresenta questões que estão além das imagens que 

permitem pensar sobre o que o foco da câmera é capaz de revelar e que, 

independentemente da interpretação, causam impacto nas situações encontradas 

pelo próprio homem, expressando a sensibilidade do artista ao revelar suas 

angústias e paixões. Trata-se de um instrumento de exploração da imagem vivida e 

desvendada a partir do plano político e sentimental, fatos ou situações que devem 

ser compreendidos, levando a uma abordagem crítica do contexto. Ele retrata o 

instante da história social vivenciada pelo ser humano. 

Sebastião Salgado se destaca porque suas fotos mostram a realidade da 

vida; não a realidade burguesa e confortável, mas sim a “realidade real”, aquela que 

não se esconde atrás de estatísticas oficiais nem de propagandas eleitoreiras, mas 

uma realidade nua e crua da vida do povo, e isso é pura ideologia. É um trabalho 

profissional, não em função da arte, mas em função da mensagem que pode levar, 

criando a conscientização. 

Na Revista Fórum, edição nº 8 de 2002, entrevistado por Eduardo Maretti, 

Salgado deu a seguinte declaração sobre seu trabalho: 

 

A cultura não pode ser dissociada do mundo em que vive. Precisa ter 
comprometimento. Não estou falando em comprometimento militante, 
mas tem de servir para informar, para integrar. Acho que essa idéia 
difundida aqui no Brasil de uma cultura puramente elitista tem que 
mudar (REVISTA FÓRUM, 2002, p. 7.). 

 

Logo, o fotógrafo acredita que a cultura deve ser difundida a toda população, 

pois os bens de consumo desaparecerão e restará apenas um pouco de literatura, 

música, pintura, sendo essa a nossa verdadeira história. 

Salgado, por exemplo, mostra a realidade do trabalhador seguindo a linha 

artística de contornos, luzes e enquadramento. Ele utiliza as lentes de sua máquina 

para contar histórias através de fotos, como um narrador que, em vez de palavras, 

usa a imagem fotográfica para registrar uma verdade. 

A função social da arte fica clara à medida que ela denuncia e transforma o 

conhecimento realista do mundo. O artista transforma os elementos da cultura, em 

sua natureza poética, através da leitura de mundo. Suas produções são frutos de 

seu universo particular e coletivo, de situações íntimas e sociais, retratando e 

relatando fatos históricos, culturais, registrando padrões estéticos de uma época ou 
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sociedade, percebendo o mundo e criando formas de interpretação sensíveis. 

Novamente, de acordo com Simonetta: 

 
[...] desde o nascimento da fotografia vários foram os fotógrafos que 
acreditaram neste papel da imagem. Devemos ter o cuidado de não 
vê-la apenas como denuncia, panfletagem, ou militância, mas 
perceber que ela é um resgate de um momento que é único. Um 
pintor pode pintar de memória, um escritor pode se deixar levar por 
seus delírios, mas um fotógrafo precisa estar ali no lugar certo, no 
momento certo, precisa estar atento ao que lhe acontece ao seu 
redor, precisa conhecer, além de seu equipamento, a luz, matéria-
prima de seu trabalho, precisa estar disposto a agir, ter vontade, 
estar consciente de seu papel (PERSICHETTI, 1995, p. 74). 

 

Tratando-se do papel da construção social e artística, a fotografia e o 

fotógrafo são representados pela presença e sensibilidade de transformação ou até 

de permanência em que a imagem não é simplesmente vista, mas discutida em uma 

realidade visual. Portanto, ela é o foco de ações congeladas sob o olhar atento de 

um espectador. Ao escolher o tema principal de seu trabalho, que é o ser humano, 

cria situações para modificar nosso pensamento, para refletir através da imagem 

sobre o momento de ruptura que ocorre ao depararmos com suas fotografias, que 

nos mostra a realidade do mundo. 

A fome e a miséria, além de causarem muitas mortes e sofrimentos, também 

arrancam raízes, "desmemoriam" a sociedade que se depara como em outros 

tempos com grupos nômades ansiosos por chegarem a algum lugar, predestinados 

a obterem coisas, sejam elas quais forem. 

O final do século XX, denominado pelo historiador britânico Eric Hobsbawm118 

como “desmoronamento”, revelou uma situação de crise, de incerteza, mas, como 

toda crise, trouxe consigo possibilidades de mudanças. Essas possibilidades podem 

ser potencializadas por agentes solidários e sonhadores. O mesmo autor afirmou 

que: 

 
O século XX foi o mais assassino de que temos registro, tanto na 
escala, freqüência e extensão da guerra que o preencheu, mal 
cessando por um momento na década de 20, como também pelo 
volume único das catástrofes humanas que produziu, desde as 
maiores fomes da história até o genocídio sistemático (HOBSBAWM, 
1995, p. 201). 

 

                                            
118 Eric J. Hobsbawn nasceu em 1917, em Alexandria no Egito, historiador, professor e escritor de diversos livros, 
como: A era das revoluções, A era do capital, A era dos impérios, A era dos extremos, entre outros. 
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Quem sabe, o século XXI possa entrar na história com uma feição mais 

solidária, afinal, este é o momento em que se vive, e a ação, portanto, deve 

acontecer no presente para que o futuro possa incluir em seu conteúdo os atuais 

excluídos. 

Milhares de pessoas passam fome no mundo inteiro, o Brasil não poderia 

fugir a essa regra, tanto é que existe muita pobreza espalhada por seu continente, 

no qual a grande maioria da população tem renda muito baixa e vive em situações 

precárias. A ONU considera a população do sertão nordestino e do vale do 

Jequitinhonha, em Minas Gerais, com rendimento abaixo da linha da pobreza, 

equiparada com as regiões pobres da África. Esperar que somente as autoridades 

competentes resolvam a situação é se esquivar de uma ação solidária e urgente, é 

se esquecer do dever de cidadãos, pois este problema é secular e que nunca houve 

tentativa eficaz de solucioná-las. Felizmente, a sociedade, cada qual a sua maneira, 

mobiliza-se para auxiliar as pessoas atingidas pelas dificuldades de sobrevivência, e 

também por tragédias naturais. 

Salgado retratou todos os tipos de seres humanos e paisagens, para ele o 

importante é que suas imagens possam transmitir uma mensagem que traga 

reflexão e conscientização sobre os problemas que atingem a todos, como nas 

figuras a seguir: 
 

  
Figura 125 – Sebastião Salgado. 
Família com onze filhos, 1983. 
Fotografia. 
Tauá, Ceará. 
Fonte: Livro Terra, p. 33. 

Figura 126 – Sebastião Salgado. 
Itabuna, 1990. 
Fotografia. 
Sul da Bahia, Brasil. 
Fonte: Livro Terra, p. 32. 

 

As fotos acima revelam, de forma não explicita, o interesse de Salgado em 

expressar imagens de crianças em atividades ou ações diferenciadas. Na figura 125, 

pode-se notar uma família no interior de uma casa, provavelmente na parte da 

cozinha, onde o espaço comum é dividido pelos habitantes mais íntimos. Entre os 
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membros, aparecem onze filhos, cena que mostra a popularmente conhecida 

“escadinha” entre irmãos, que é comum no interior do Brasil, pois estes representam 

parte da mão-de-obra no campo. A simplicidade envolve o ambiente que tem em 

suas paredes utensílios de uso diário e registros fotográficos dividindo esse espaço 

que abriga pessoas e animais. 

Por outro lado, na figura 126, de acordo com o livro Terra (1997, p. 32), há 

uma criança fazendo os deveres escolares e tomando conta de dois irmãos, 

enquanto a mãe trabalha na colheita de cacau na região de Itabuna, no sul da Bahia 

(1990). Outra realidade que percebemos através da imagem é a atividade das 

crianças como participantes da sociedade rural. 
 

  
Figura 127 – Sebastião Salgado. 
Criança sofrendo de desnutrição, 1983. 
Fotografia. 
Ceará 
Fonte: Livro Terra, p. 65 

Figura 128 – Sebastião Salgado. 
Transporte de água a longa distância, 1983. 
Fotografia. 
Piauí. 
Fonte: Livro Terra, p. 66. 

 

A fuga e procura por melhores condições de vida principalmente nas cidades 

do interior do Brasil, passou a ter representações trágicas como a falta de água e as 

longas caminhadas feitas durante o processo de migração. Geralmente, as crianças 

são as mais prejudicadas e devido a sua fragilidade, tanto na formação como na 

composição de sua estrutura corporal, acabam contraindo doenças e males 

permanentes em sua vida, como se observa nas figuras anteriores (127 e 128). 
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Figura 129 – Sebastião Salgado. 
Parambu, 1983. 
Fotografia. 
Ceara. 
Fonte: Livro Terra, p. 21 

 

Na fotografia (figura 129), de 1983 em Parambú, o fotógrafo mostra que não 

esqueceu da experiência e suas marcas. Pode-se observar a idéia de expressão 

que o autor procura transmitir a partir do sofrimento, simplicidade e reconhecimento 

das transformações que o tempo e as forças da natureza provocam. 

Em virtude de seus projetos fotográficos Salgado já esteve em muitos países 

e conseguiu retratar as dificuldades enfrentadas por este enorme contingente 

populacional que se desloca em todo mundo em busca de condições sociais mais 

dignas. O sonho de viver segundo os padrões ocidentais do primeiro mundo e a 

necessidade de fugir da fome e da miséria levam essas pessoas a se movimentarem 

constantemente. 

A dor, o sofrimento e o olhar triste, embora esperançoso, que a câmera deste 

fotógrafo humanista consegue registrar, lembra o quanto tem que ser feito pela 

sociedade. Salgado, ao mostrar a face dessa gente sofrida, mostra também que não 

é possível permanecer passível diante dessa situação. 

As pessoas lutam cada uma à sua maneira, pela sobrevivência, pelo direito à 

vida. A diferença vem dos recursos que cada cidadão dispõe para enfrentar a 

batalha. A seca, sempre expulsou impiedosamente o retirante de seu habitat, sem 

permitir sequer uma chance de recomeço. Ele se locomove em busca de algo que 

está sendo negado em um determinado espaço, mas que poderá ser oferecido por 

outro, mais generoso, que comporta sonhos e desejos. 
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3.3 A Arte Mágica da Fotografia 

 

 

A fotografia surgiu oficialmente no dia 19 de agosto de 1839, quando se 

anunciou em Paris que o artista Francês Louis-Jacques Mandré Daguerre119 (1798-

1851) havia inventado um processo para fixar uma imagem num papel especial. 

Tanto o processo, quanto o aparelho utilizado e o resultado final receberam o nome 

de daguerreótipo120. Esse procedimento foi aperfeiçoado até produzir o que 

conhecemos atualmente como fotografia. 

Segundo pesquisas realizadas pelo fotógrafo e estudioso Boris Kossoy121, um 

brasileiro de origem francesa, chamado Hercules Florence122 (1804-1879) já vinha 

fazendo avanços na técnica de registrar imagens, com o objetivo de imprimir rótulos 

de produtos farmacêuticos, seis anos antes da invenção de Daguerre vir a público. 

Ele foi também o primeiro a usar a palavra photographie, em meados de 1833, seu 

invento era capaz de registrar o negativo da imagem em um papel revestido com 

nitrato de prata. Entretanto, oficialmente, considera-se o ano de 1839 e os trabalhos 

de Daguerre como ponto de partida da fotografia. 

No entanto, a invenção não pode ser apresentada como pertencente a uma 

única pessoa, mas resultou de intensas pesquisas de vários cientistas. O fato é que 

em 1840, os fotógrafos já podiam percorrer o mundo com seus equipamentos e 

retratar as pessoas e paisagens, embora fosse impossível a captação de um 

flagrante, de um movimento rápido, sendo que o objeto retratado tinha que ficar 

imóvel por alguns minutos. Os equipamentos eram muito pesados e de difícil 

manuseio, considerando também o alto custo do processo. A possibilidade do 

registro da imagem em movimento só aconteceu no ano de 1860. 

                                            
119 Louis-Jacques Mandré Daguerre (1798-1851) foi comerciante e pesquisador francês, tendo sido o primeiro a 
conseguir uma imagem fixa pela ação direta da luz (1835 - o daguerreótipo). 
120 Daguerreótipo - Imagem produzida pelo processo positivo criado pelo francês Daguerre. No daguerreótipo, a 
imagem era formada sobre uma fina camada de prata polida, aplicada sobre uma placa de cobre e sensibilizada 
em vapor de iodo. Após a exposição a placa era revelada em vapor de mercúrio e fixada em solução de tio 
sulfato de sódio. 
121 Boris Kossoy (1941-) nasceu em São Paulo, formado em arquitetura pela Universidade Mackenzie, historiador 
da fotografia, fotógrafo, pesquisador, professor, crítico, museólogo, desde meados dos anos de 1960 dividia seu 
tempo entre a prancheta de arquiteto e a câmara fotográfica. 
122 Antoine Hercule Romuald Florence (1804-1879) foi um polígrafo e desenhista francês que passou a maior 
parte de sua vida no Brasil, na cidade de Campinas. Foi um dos pioneiros da fotografia na América Latina. 
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No ano de 1888, um cidadão comum podia possuir seu próprio equipamento, 

que era um caixote preto, de trinta centímetros, nesta mesma época, surgiu no 

mercado a câmera Kodak123, a primeira a utilizar um filme de rolo. 

Na década de 1920 é que o repórter fotográfico ganhou as ruas, deixando de 

lado o pesado equipamento utilizado no final do século XIX, realizando a fotografia 

instantânea, surgiu a discreta câmera Leica124, inventada pelo alemão Oskar 

Barnak125 (1879-1936), que possuía proporções pequenas, trabalhava com filme de 

até 36 poses, fazendo com que o repórter pudesse atuar sem ser visto e captar 

qualquer ação em décimos de segundo. Surgiu então o Fotojornalismo Moderno. 

O francês Henri Cartier-Bresson descobriu, aos 22 anos, verdadeiramente, a 

fotografia inspirado por uma imagem captada pelo húngaro Martin Munkacsi126, 

publicada na revista Photographies no ano de 1931. Nessa fotografia são mostrados 

três rapazes negros correndo em direção ao mar, no Congo (figura 130): 

 

 

 

 

                                            
123 câmera Kodak, em 1878 George Eastman, um jovem bancário norte-americano, incentivado por amigo, 
decidiu fotografar um passeio, o que fez com e se apaixonasse pela fotografia. Em 1880, descobriu a fórmula 
ideal para produzir chapas fotográficas e fundou a Eastman Dry Plate, em Rochester, Nova Iorque, fabricante da 
máquina fotográfica Kodak, demonstrando a vocação global da Kodak, pois gradativamente instalou filiais ao 
redor do mundo. Em 1888, os norte-americanos conheceram a primeira câmera portátil, era do tipo caixão, 
carregada com um rolo de papel para 100 exposições. Em 1889 foram colocados à venda os primeiros rolos de 
película transparente. Com base nesta película, Tomas Edison constrói um aparelho para registrar as imagens 
em movimento. Também neste ano é formada a Eastman Kodak Company. 
124 câmera Leica foi uma máquina fotográfica produzida por uma empresa alemã, Ernst Leitz Wetzlar, a partir de 
1912. Era uma pequena caixa de metal, na qual foi colocada uma lente do tipo das que eram usadas em 
telescópios, um obturador de velocidade única (1/40s) e o mecanismo para que ela usasse o filme de cinema da 
época, porém com o tamanho do fotograma duplicado. O fotograma do cinema usava 12x36mm e Oskar Barnack 
passou a usar 24x36mm, pois acreditava que assim as fotografias teriam uma melhor qualidade de imagem para 
as ampliações. Estava então criada a câmera que seria conhecida como Ur-Leica, ou Leica, o protótipo de uma 
nova era na fotografia mundial. 
125 Oskar Barnack (1879-1936) foi um alemão, na infância sonhava em ser pintor, mas seu pai lhe induziu a ser 
técnico em mecânica de precisão, designer industrial, em suas folgas dedicava-se na construção de câmeras 
para o cinema, conseguindo fazê-la em 1912, também desenvolveu a câmera fotográfica para que essa fosse 
realmente portátil, criando assim o primeiro protótipo da câmera Ur-Leica. 
126 Martin Munkácsi (1896-1963), fotógrafo húngaro, foi o precursor da fotografia moderna, sobretudo, do 
fotojornalismo, especializado em esportes. Na época a fotografia só podia ser feito pela iluminação natural. Foi o 
inovador dos esportes, pois suas fotografias eram meticulosamente compostas pela ação, que obrigava ambas 
as habilidades técnicas e artísticas. 
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Figura 130 - Martin Munkácsi. 
Negros correndo em direção ao mar, 1929. 
Fotografia. 
Fonte: 
http://fotobibliografica.ca/media/Munkacsi_Tanganyika.jpg  

 

Em 1932, iniciou sua carreira fotográfica com sua câmera alemã leica, tornou-

se o mais influente fotojornalista de sua época, inspirando gerações de fotógrafos e 

desenvolvendo um estilo definido como a busca pelo "momento decisivo", ou seja, o 

instante, a essência de uma situação, considerando que o registro de uma imagem 

deveria ser rápida. Desprezava fotografias arranjadas e cenários artificiais e não 

realizava nenhum tipo de retoque ou manipulação da imagem. 

Ele procurava valorizar o momento exato de apreensão da imagem, 

considerando que o nosso instinto deve estar preparado para captá-lo e que o 

flagrante do movimento e do equilíbrio é essencial para atingir assim a perfeição da 

fotografia. O mesmo registrou vários temas em sua trajetória de trabalho, como as 

guerras e a fome (figuras 131 e 132). 
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Figura 131 - Henri Cartier-Bresson. 
Índia, 1947-1948. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

Figura 132 – Henri Cartier-Bresson. 
Índia, 1950. Tamil Nadu. 
Fotografia. 
Fonte: endereço eletrônico. 

 

No ano de 1947, Cartier-Bresson decidiu fundar uma cooperativa de 

fotógrafos, batizada com o nome de Magnum Photos. Com o tempo a agência foi 

aumentando seu quadro de profissionais, seguindo um processo de triagem, em 

1979 acolheu o brasileiro Sebastião Salgado como associado. Embora os dois 

nunca tenham trabalhado juntos, já que Bresson se afastou da Magnum treze anos 

antes de Salgado fazer parte da cooperativa, pois retornou a sua dedicação à 

pintura e ao desenho. 

Qualquer que seja o tema representado numa fotografia, ela traz lembranças 

de uma época que passou, sendo um instrumento de descobertas e análises de 

fatos passados. Como afirma o pesquisador e historiador Boris Kossoy: 

 
O fragmento da realidade gravado na fotografia representa o 
congelamento do gesto e da paisagem, e portanto a perpetuação de 
um momento, em outras palavras, da memória: memória  do 
indivíduo, da comunidade, dos costumes, do fato social, da paisagem 
urbana, da natureza. A cena registrada na imagem não se repetirá 
jamais. O momento vivido, congelado pelo registro fotográfico, é 
irreversível (KOSSOY, 2001, p. 155). 
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Portanto, a fotografia passa a ser um meio de expressão individual, mas 

também um instrumento de conhecimento do mundo. O fotógrafo registra e 

documenta uma determinada realidade visual, reproduzindo-a com muita perfeição, 

passando a gerar informações como valor documental e artístico. 

O sistema produz uma imagem obtida através de um recurso mecânico, como 

a máquina fotográfica, e o simples fato do fotógrafo escolher o que vai retratar, 

demonstra sua sensibilidade. Ele procura a intensidade da luz que acha mais 

adequada, selecionando outros elementos que poderão compor a imagem. Com 

isso, altera de certa forma, a realidade e imprime seu modo original de ver o mundo 

ao redor. 

O surgimento dessa invenção criou um debate entre os artistas e críticos 

sobre a arte em geral, provocando alguns questionamentos como: se a fotografia 

substituiria a pintura e, principalmente, se seria capaz de reproduzir a realidade. Um 

século depois, pode-se dizer que a pintura tem seu espaço enquanto elemento de 

arte, e a fotografia representa a realidade registrada por ela, porém com uma 

linguagem própria, podendo ser analisada e interpretada como um objeto histórico e 

iconográfico. 

Desde sua criação, passou-se a viver em um mundo cada vez mais dominado 

pela imagem. Nas palavras de Boris Kossoy: 

 
A partir do momento que a fotografia permitiu sua reprodução na 
página impressa dos jornais, das revistas, e das inúmeras 
publicações ilustradas, passaram a transmitir as imagens 
encomendadas dos fatos da história cotidiana do século XX, 
proporcionando o nascimento do fotojornalismo, porém, não raro, 
moldando – em função da manipulação da imagens/textos – a 
opinião pública segundo interesses e ideologias determinados, o 
mesmo ocorrendo com a exploração da imagem fotográfica quando 
veiculada pelo cinema e pela televisão (KOSSOY, 1999, p. 88). 

 

Sendo assim, a imagem está presente em todo momento da vida cotidiana, 

trazendo informações. O importante de uma foto é que ela possa ser compreendida 

sem palavras por qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Ela estimula a 

reflexão, comove, além de ser mais rápida do que a linguagem escrita. Porém, do 

mesmo modo que para produzir um texto existe uma intencionalidade, a fotografia 

também exige um propósito. Ambas não podem ser pensadas isoladamente, pois se 

completam. 
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Todavia, para a compreensão da fotografia seria necessário separá-la em 

dois segmentos: a fotografia iconográfica (arte) e a fotografia funcional (informação). 

Na primeira, o fotógrafo pensa na imagem como um objeto de arte que tem vida 

própria, ultrapassa o real, penetra no imaginário. Na segunda, o fotógrafo trabalha 

com a notícia, cria imagens informativas, sua função é fazer um trabalho de leitura 

fácil e que seja atraente, facilitando a atenção do leitor para a notícia e a 

transmissão de uma mensagem objetiva e direta. 

O conceito e a prática de fotojornalismo são complexos. O profissional não é 

apenas um fotógrafo, nem um jornalista, o produto de seu trabalho não se limita 

apenas à manchete de jornal, mas também da notícia escrita. Esse trabalho envolve 

diferentes temas: sociais, políticos, históricos, enfim recortes da realidade. Ela 

aparece como informação, como uma leitura da realidade, partindo de uma idéia, de 

um conceito, podendo estabelecer uma sintonia com a arte. Assim, a imagem passa 

a ser um meio de comunicação, no nível da oralidade, como diz o escritor e fotógrafo 

Walter Benjamim127: 

 
Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi 
libertada das responsabilidades artísticas mais importantes, que 
agora cabiam unicamente ao olho. Como o olho apreende mais 
depressa do que a mão desenha, o processo de reproduções das 
imagens experimentou tal aceleração que começou a situar-se no 
mesmo nível que a palavra oral (BENJAMIM, 1996, p.167). 

 

Neste sentido, a câmera é uma extensão do olho, tornando a percepção 

fotográfica um processo criativo e significativo, podendo revelar o mundo além do 

material, do aparente. Para tanto, é preciso expor a sensibilidade, a capacidade de 

compreensão do fotógrafo diante de seu objeto visual. A fotografia é um registro do 

real, do passado, de um momento que jamais será repetido. 

Personagens retratadas desaparecem, cenários se transformam, mas a 

fotografia sobrevive, preservando o momento congelado da realidade. Fixa um 

período de tempo, cria uma história que exige uma restituição de um contexto 

imaginário por parte do observador. Com isso não se pode falar em objetividade 

absoluta. Toda e qualquer foto pode conter significados não explícitos. Boris Kossoy 

afirma que: 

 

                                            
127 Walter Benedix Schönflies Benjamin (1892-1940) foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e 
sociólogo. 
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Uma única imagem contém em si um inventário de informações 
acerca de um determinado momento passado; ela sintetiza no 
documento um fragmento do real visível, destacando-o do contínuo 
da vida. O espaço urbano, os momentos arquitetônicos, o vestuário, 
a pose e as aparências elaboradas dos personagens estão ali 
congelados na escala habitual do original fotográfico: informações 
multidisciplinares nele gravadas – já resgatadas pela heurística e 
devidamente situadas pelo estudo técnico iconográfico – apenas 
aguardam sua competente interpretação (KOSSOY, 2001, p.102). 

 

Conseqüentemente, ler fotos é mais que olhar através de uma câmera, é uma 

leitura do real por meio da fotografia, exigindo uma reflexão, um conceito e uma 

interpretação da imagem, sendo também um meio de expressão individual e um 

meio de conhecimento das diversidades do mundo. 

As grandes produções cinematográficas, revistas, jornais e televisão utilizam-

se a fotografia para ilustrar a imagem. Sendo assim, sua linguagem cultural passa a 

ser determinante nos vários aspectos de abstração dos elementos políticos sociais e 

econômicos, uma vez que é o meio catalisador que fornece às várias áreas do 

conhecimento de elementos para apreciação. É um registro de parte de uma 

realidade vivida em determinada época e contexto, é também uma forma de 

expressão visual daquele que registrou o momento e que congelou o instante. 

O ser humano é um producente e decodificador de imagens, utiliza-se delas 

para tornar concreto algo que é totalmente abstrato, como seus sentimentos e 

pensamentos. Elas carregam em si um potencial de memória contextual, podendo 

receber uma leitura visual. O crítico de arte Walter Benjamim questionou que “o 

analfabeto do futuro não será aquele que ignora o alfabeto, mas aquele que ignora a 

fotografia. Mas será que não é menos analfabeto o fotógrafo que não sabe ler a 

suas próprias imagens?” (1985, p. 240). 

Desta maneira, visto que ler imagem, seja ela pintura ou fotografia, exige 

reflexão, conceitos e sensibilidade, cada leitor terá um olhar diferenciado, 

dependendo de sua vivência e experiência sócio-cultural. 

É comum comparar a linguagem da fotografia à outra linguagem não visual. A 

palavra pode expor uma idéia, conceituar, transmitir uma informação verbal, 

enquanto a imagem é emocional, sintética, direta, podendo ser compreendida em 

toda parte do mundo, por qualquer indivíduo. Sua capacidade de comover, de fazer 
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pensar, é mais rápida do que a da linguagem escrita. Sebastião Salgado128 afirmou: 

“Que as pessoas vejam que essas fotografias são parte de sua vida, do número de 

imagens que vê todos os dias, desse mundo fabuloso que é o idioma das imagens, a 

verdadeira linguagem” (2000, p. 57). Para tanto, a função da fotografia não é apenas 

informar, mas também representar uma época, ela visa, além de mostrar, convencer 

o observador de uma determinada situação de um contexto, ela assume um caráter 

de linguagem informativa e cultural de uma sociedade. 

Sendo assim, o reconhecido fotógrafo brasileiro utiliza as lentes de sua 

máquina fotográfica do seu jeito, modo e método de escrever, sendo uma espécie 

de narrador que, em vez de utilizar a palavra, usa a imagem. Como destacou em 

uma entrevista à Revista semanal Isto É, “Fotografia, para mim, é uma forma de 

escrever, de contar histórias” (SALGADO, 1993, p. 74). Para tanto o jornalista Jânio 

Freitas, esclareceu que: 

 
É um engano corrente, que percorre o mundo e o tempo, o de que a 
câmera fotografa o que o olho vê. Não, ela registra o que a alma vê. 
E os olhos da alma não são os olhos do rosto, também meras 
câmeras. Os olhos da alma são este mistério impenetrável, que se 
chama sensibilidade – um confuso amálgama de talentos, história 
pessoal de vida, instinto, reflexos, convívio, raízes culturais e todo o 
inexplicável humano (FREITAS, 1992, p. 5). 

 

De tal modo, a foto de Salgado tem muita força de expressão, é crítica e 

revela uma sincera preocupação social. Ela tem funções muito claras a cumprir, é 

devido a sua autonomia como fotógrafo que as imagens por ele produzidas têm algo 

de veracidade e impressiona; fascina tanto quanto qualquer obra de arte. Por isso, 

se enquadra em duas categorias ao mesmo tempo, tanto com função iconográfica 

como também documental. 

Para elaborar uma análise formal de uma obra de arte ou estrutura de uma 

foto várias características devem ser consideradas como: espaço, linhas, 

cruzamentos, sobreposições, perspectivas, pontos de fuga entre outras 

características. Isso depende do objetivo que o fotógrafo tem na elaboração ou 

montagem de uma imagem e daquilo que o artista quer transmitir por meio de sua de 

sua arte visual. 

                                            
128 PAES, Maria Helena. DUARTE, Geni Rosa. VANNUCHI, Camilo. Leituras da imprensa/fotografia Sebastião 
Salgado. São Paulo: Bei Comunicação, 2000. (Coleção êxodos: programa educacional), Volume 3 – A narrativa 
do olhar, p. 57. 
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Assim sendo, a forma, a luminosidade, a cor e a textura são elementos 

artísticos que ajudam a estabelecer identidades. A luz é essencial na fotografia, 

dando contorno, volume, profundidade ao objeto retratado e definindo sua forma. 

Sebastião Salgado, por exemplo, é conhecido como o fotógrafo do preto-e-branco e 

da contraluz. Ele explicou sua visão fotográfica em uma entrevista cedida à Revista 

Veja no dia 12 de março de 1997: 

 
É claro que eu tenho de trabalhar contra a luz. A minha cidade, 
Aimorés, tinha um sol incrível. A gente vivia na sombra. Eu sempre 
olhei meu pai chegando em casa na contraluz. Eu na sombra, ele 
vindo do sol. Numa fração de segundo, eu restituo tudo isso 
(SALGADO, 1997, p. 81). 
 

Logo, o enquadramento de uma foto depende de ângulos, formas e contorno, 

sendo características não fixas que se transformam de acordo com o olhar do 

fotógrafo, dependendo do contexto e de sua relação significativa com a realidade 

conhecida, com o meio no qual se encontra. 

A fotografia pode desencadear uma tensão e impacto maior que a pintura, 

devido a suas possibilidades de recorte. A arte contemporânea buscou mostrar a 

desconstrução do figurativo. Sendo o fotojornalismo mais conservador, 

representando a tendência realista. O objetivo da leitura de uma foto é assimilar a 

cena da vida real. Ao passo que na pintura pode haver incertezas, pois não oferece 

ao espectador a certeza da realidade. 

Na década de 1840, a pintura aproximou-se da realidade, tornando-se mais 

realista, se desligando dos temas mitológicos e religiosos. O interesse do artista pela 

realidade, pela natureza e pela luz cresceu, dando possibilidade de produzir 

trabalhos naturalísticos com predominância da luminosidade como os 

impressionistas. A necessidade de produzir as cores e as formas reais, e não 

somente as imaginadas, passou a ser a meta dos artistas. Para alguns, a fotografia 

foi a libertação da arte de copiar a realidade, outros compreenderam que poderiam 

usar a técnica não apenas como documento da realidade, mas como uma forma de 

expressão artística, provocando emoções, transmitindo idéias e pensamentos, além 

da reprodução de imagens. 
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Atualmente, em pleno século XXI, a fotografia sofreu grandes alterações, 

muitos artistas criaram estilos diferentes, como é o caso de Vik Muniz129 que, meio 

século depois da invenção, reinventou a linguagem e a mídia fotográfica, utilizando-

se de procedimentos contemporâneos (figuras 133 e 134). Ele cria ilusões 

fotográficas, ou seja, desenhos brincando com a materialidade, trabalha com figuras 

já vistas, dando-lhes novas formas em releituras irônicas e os fotografa, destruindo-

os em seguida. Sua obra de arte é a fotografia, sendo usada como meio de 

representação a partir de materiais inusitados como: sucatas, chocolate líquido, 

terra, açúcar, macarrão, lixo, fios de algodão, entre outros, criando deste modo, um 

diálogo com a História da Arte. 

Seu processo de trabalho consiste em compor as imagens com materiais 

normalmente instáveis e perecíveis sobre uma superfície e fotografá-las. Nessas 

séries, as fotografias, em edições limitadas, são o produto final do trabalho. O artista 

não é um fotógrafo, apenas utiliza a máquina fotográfica como um meio de transmitir 

suas idéias e provocar o espectador. 
 

  
Figura 133 - Vik Muniz 
Pollock de chocolate. 
Fotografia. 
Fonte: 
http://images.artnet.com/artwork_images/42452
0152/246328.jpg 

Figura 134 - Vik Muniz. 
Medusa no prato de macarronada. 
Fotografia. 
Fonte: 
http://www.eba.ufmg.br/alunos/kurtnavigator/arteartesanato/i
magens 

 

                                            
129 Vik Muniz nasceu em São Paulo no ano de 1961. Fotógrafo, desenhista, pintor, gravador, divide residência 
entre Rio de Janeiro, São Paulo e Nova York. Realiza, desde 1988, séries de trabalhos nas quais investiga, 
principalmente, temas relativos à memória, fazendo uso de técnicas diversas. 
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Neste sentido, as reflexões sobre as produções de fotógrafos brasileiros 

ganharam significativa importância nesta pesquisa, pois tratando a imagem como um 

processo político e histórico, ela perpassa pelas dificuldades dos cidadãos como 

forma de registro de um processo estético e social. Também compreendido em 

outros cantos do mundo, a fotografia é discutida como referencial de construção 

ideológica em discursos impactantes sobre a imagem e a capacidade de abstração. 

Assim, o fotógrafo passou a ser valorizado como um agente histórico social, ou seja, 

um artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


