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Resumo

Este artigo analisa a representação do proletariado na fotografia documental,  a partir  do 
comparativo entre dois fotógrafos: o alemão August Sander ((1876-1964) e o brasileiro 
Sebastião Salgado (1944- ), delineando como essa representação estética se modifica nas 
obras dos artistas.  Essa análise é parte de uma pesquisa em desenvolvimento que discute 
representações de trabalhadores associando o corpus a questões epistemológicas, estéticas, 
sociais e políticas dos séculos XIX, XX e XXI. 
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1. O que é fotografia documental ou flutuações de um conceito 

Quando a técnica fotográfica se torna conhecida do grande público na França, 

em 1839, um de seus primeiros  usos práticos  é a  realização de retratos.  Depois veio a 

fotografia de viagens, trazendo aos europeus vistas de lugares distantes, “exóticos”. Ainda 

no século XIX, a fotografia se tornou uma importante ferramenta de registro em hospitais, 

delegacias, reformatórios para delinquentes juvenis (TAGG, 2005). Nessas instituições se 

tomavam retratos de uma parcela marginalizada da população com o objetivo de espiar suas 

rotinas, controlar sua circulação e em último caso, restringir seu convívio com os cidadãos 

“normais”,  “civilizados”.  Os documentos  produzidos  nesses  espaços  tinham uma forma 

padronizada, repetitiva: a pessoa colocada no meio da composição, sob uma iluminação que 

deixasse ver seu rosto e corpo em detalhes, olhar dirigido para a câmera. Todos submetidos 

a um mesmo ponto de vista. O formato assombra nossas identidades e passaportes ainda 

hoje. As imagens formavam grandes arquivos para consulta na medicina, na polícia e no 

sistema judiciário, e eram usadas para identificação dessas pessoas. Assim surgiu um dos 

estatutos mais fortes atribuídos à imagem fotográfica: o de documento. Algo que carrega 

uma informação confiável, clara e precisa. Guardemos esse dado. 

1Trabalho apresentado no GP Fotografia,  XV Encontro dos Grupos de Pesquisa da Intercom, evento componente do 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2Mestranda  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  da  UFPE  (PPGCOM/UFPE).  Email:  
ludimillacw@gmail.com
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Já o termo documental, posterior à ideia de documento, se propõe a designar 

algo um pouco diferente. É adotado no campo da fotografia para imagens que lidam com o 

real,  buscando transmiti-lo sem interferência em sua dinâmica,  num comparativo com o 

cinema  documental  (oposição  à  ficção).  Sob  influência  de  uma  extensa  documentação 

fotográfica  realizada  pela  Farm Security  Administration  (FSA),  nos  Estados  Unidos,  a 

respeito  dos  trabalhadores  rurais  prejudicados  pela  Depressão  econômica3,   teóricos, 

críticos, profissionais da fotografia e os próprios agentes do governo envolvidos no trabalho 

estiveram preocupados em definir o que significava a fotografia documental. Esse debate, 

que se deu em meados dos anos 1930, reivindicava também um caráter artístico para as 

fotos (LUGON, 2010), tentava dar-lhes um marco teórico para além da criação de arquivos 

– cujo caráter parecia meramente utilitário4. Para quem defendia essa ideia, o documental se 

caracterizava pela abordagem direta, objetiva e sem manipulações do que estava diante da 

câmera,  entendida  como elemento  neutro entre  o fotógrafo e  a realidade.  Essa máxima 

norteou discursos sobre a prática dos fotógrafos, obscurecendo o fato de que estes recebiam 

instruções para evidenciar pobreza, falta de perspectiva e a necessidade de uma política 

assistencialista dirigida aos agricultores. A objetividade era uma retórica para a fotografia a 

serviço da intervenção estatal, que revestida de argumento artístico ajudou a consolidar o 

campo da fotografia documental. 

Por volta de 1940, ao tratamento dos temas fica cada vez mais sensibilizador, as 

imagens são organizadas de uma maneira mais narrativa, e os fotógrafos também planejam 

cuidadosamente a produção das fotos, roteirizando suas atividades, através das chamadas 

shooting scripts  (LUGON, idem, p.110-111). O significado da palavra documental passa 

então de um enfoque direto, objetivo, preconizando retratar as “coisas como elas são”, para 

uma abordagem principalmente dos problemas sociais capazes de sensibilizar a população. 

Isso mostra - além da necessidade cada vez maior de controlar a produção de significado - 

uma aproximação com práticas adotadas na rotina jornalística, refletindo a importância que 

a foto começa a desempenhar na construção da informação midiática no começo do século 

XX (LEDO, 1998). O fotógrafo é o elemento de mediação entre o observador e o real,  

3A grande Depressão é um momento crítico da economia norte-americana. Logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-
1917), a sociedade vive um período de consumo e produção intensos, que se encerra em 1929, exatamente pela falta de  
regulação da economia. O acontecimento símbolo de seu início é a chamada Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque  
(1929),  ano em que as ações de várias empresas se desvalorizam. Desemprego, endividamento e falência do sistema  
bancário são alguns dos fatores que caracterizam o período também conhecido como Crise de 29.
4 O fotógrafo Walker Evans colocu em perspectiva essa dualidade documento/arte:  “El término exacto debería ser estilo  
documental [documentary style]. Un ejemplo de documento literal sería la fotografía policial de un crimen. Un documento 
tiene una utilidad,  mientras que el  arte es realmente inútil.  Así,  el  arte nunca es un documento,  pero esto supone el  
conocimiento sutil de la distinción que acabo de hacer, y que es más bien reciente (...)” (EVANS apud LUGON, 2010, p.  
24) 
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alguém com sensibilidade e profissionalismo suficientes para nos trazer os assuntos mais 

importantes, os temas críticos, capazes de suscitar o debate da opinião pública, alertar para 

questões  em  busca  de  solução.  É  daí  que  vem  a  compreensão  de  que  ao  abordarem 

determinados  assuntos,  os  fotógrafos  documentais  demonstram um compromisso  social 

(SOUSA, 1998). Essa noção permeia o trabalho de muitos profissionais, sejam aqueles que 

trabalham  de  forma  independente  e  eventualmente  tem  suas  imagens  utilizadas  na 

imprensa, ou os que encontram espaço em galerias, museus, e coleções particulares. 

No percurso  que  vai  do  documento  até  a  fotografia  de  compromisso  social, 

concepções e práticas vão sendo reorientadas, acrescentadas ou abandonadas, alguns traços 

permanecem,  atestando  a  dificuldade  de  uma  definição  unívoca  para  a  fotografia 

documental, que é “una tendencia que jamás existió como escuela unificada y que se ha 

esbozado en torno a un concepto instable” (LUGON, idem, p. 36). Isso porque em cada 

contexto histórico a fotografia foi produzida e utilizada com interesses distintos e alcançou 

instâncias  diferentes  de  circulação.  Quando  falamos  de  fotografia  documental  não  é 

possível então pensar em um movimento homogêneo, com características estanques, pois 

alinhamentos estéticos, temáticos, formais e institucionais se misturam de maneira desigual, 

na tentativa de um marco teórico, conforme vimos pelas informações já apresentadas.  O 

documental é uma maneira de encarar a realidade. Conforme Ledo (idem), um tratamento 

criativo  da realidade.  A mesma autora  ressalta  que após o advento  da comunicação de 

massa, no início do século XX, o fotógrafo começa a se destacar como autor, alcançando 

principalmente por meio das revistas ilustradas e das coberturas de guerra, uma valorização 

de seu trabalho, caminhando em direção à busca de uma autonomia na maneira de pensar, 

executar  e  difundir  suas  imagens.  Quando se  organizam em agências,  como a  lendária 

Magnum5 por exemplo, os profissionais da imagem fotográfica passam a determinar até a 

maneira  como  as  fotos  devem  ser  organizadas  e  apresentadas  nas  publicações  que  as 

recebem. Esse cenário se modifica tanto pela concorrência da imagem eletrônica televisiva 

nos  anos 1950 -  que coloca a fotografia  em segundo plano como aporte  informativo  – 

quanto pela trajetória de profissionais que desenvolvem projetos independentes, investindo 

muitas vezes num trabalho que encontra feedback no circuito artístico. 

No  saldo  final,  cada  fotógrafo  se  inscreve  na  “tradição  documental” 

estabelecendo relações específicas com as concepções postas em cena desde a modernidade 

até os dias de hoje, assegurando que nomes tão diferentes como Jacob Riis (1849-1914), 

5Agência fundada pelos  fotógrafos Robert  Capa,  Henri  Cartier-Bresson,  David Saymour e George Rodger,  umas das 
pioneiras no fotojornalismo a valorizar o fotógrafo como criador.

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ 
– 4 a 7/9/2015

Walker Evans (1903-1975), Diane Arbus (1923–1971), João Roberto Ripper (1953- ) ou 

Tiago Santana (1966- ), possam estar juntos, sendo compreendidos como pontos de inflexão 

de uma mesma prática. Mas algumas constantes podemos apontar: a exploração intensa de 

um tema em seu formato (série,  ensaio,  publicação, projeto);  a considerável duração do 

trabalho que pode se estender por meses ou anos; um distanciamento entre a realidade do 

fotógrafo  (seu  cotidiano,  vivências)  e  a  de  seus  retratados,  fazendo  com que  busquem 

situações ou culturas distantes, de pouca visibilidade ou até mesmo isoladas; a recusa pela 

intervenção na materialidade da imagem, ou mesmo na dinâmica dos acontecimentos diante 

da câmera. Esta última uma obediência ao dogma da objetividade que parece esquecer um 

ponto importante: a fotografia é feita de escolhas formais, posições ideológicas, códigos 

estéticos de sua época. 

A diversidade de referências  encontra eco na estruturação de nossa pesquisa. 

Para  analisar  a  imagem  de  trabalhadores  e  trabalhadoras  na  fotografia  documental, 

elencamos alguns fotógrafos, que concentrassem em suas obras características ligadas ao 

momento  de  sua  produção.  A  saber:  August  Sander  (Alemanha)  que  entendemos  ser 

herdeiro de uma estética oitocentista, Sebastião Salgado (Brasil) mais próximo de práticas 

da  fotografia  de  imprensa  e  da  ideia  de  compromisso  social  (Sousa,  idem),  e  os 

contemporâneos  Gilles  Sabrié  (França)  e  Giulio  Piscitelli  (Itália),  com  trabalhos 

documentais disponíveis na internet e vez ou outra utilizados em veículos de comunicação 

internacionais. Suas obras são associadas respectivamente ao pensamento e paradigmas dos 

séculos XIX, XX e XXI, porém neste artigo,  abordaremos os dois primeiros fotógrafos, 

começando por August Sander. 

2. Sander: para uma fotografia exata

O nome de August Sander (1876-1964) surge para o campo da fotografia  de 

maneira tardia, pois já tinha uma trajetória como retratista profissional quando seu trabalho 

é  valorizado entre  os anos de 1920 e 1930.  Seu projeto  nunca concluído,  “Homens do 

século XX” era um ambicioso mapeamento de toda a sociedade alemã que lhe rodeava: 

En Alemania, en 1910, August Sander, un fotógrafo retratista profesional 
inició un programa ambicioso: la producción de un amplio atlas de tipos 
humanos  alemanes,  pertenecientes  a  todas  las  clases  de  la  estructura 
social.  No  buscó  a  la  personalidad  individual,  sino  a  quien  fuera 
representativo de diversas profesiones, de oficios o de negocios, así como 
a integrantes de grupos sociales y políticos. (NEWHALL, 2002, p. 246)

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ 
– 4 a 7/9/2015

Em 1910, quando retorna à cidade de Colônia6,  o cenário que encontra é de 

grande interesse por assuntos políticos, e se depara com obras que tentam expressar essas 

preocupações  sociais.  Dois  artistas  do  grupo  “Progressistas  da  Colônia”  realizaram 

trabalhos sobre a estrutura da sociedade alemã perseguindo uma forma objetiva,  crítica, 

representativa, direta. Lugon (idem) aponta uma aproximação entre essas obras7 e “Rostos 

de uma época” (1929) - embrião de “Homens do século XX”. Suzane Lang aponta: 

Los  retratos  fotográficos  de  August  Sander  encontraron  um  terreno 
favorable  em  este  círculo  de  artistas.  Los  debates  y  los  animados 
intercambios com los “progressistas de Colonia”, que enseguida vieron 
en  él  a  uno  de  los  suyos,  permitieron  al  fotógrafo  desarrollar  la 
concepción y la realización de las teorias de sus propias obras (LANG, 
2008, p. 8)8.

Ao lado de uma suposta verve política, os retratos de Sander se caracterizam 

pela sistematização, o rigor e crença no uso da fotografia como método preciso9, científico, 

para expressar as diferentes categorias de sujeitos inseridas numa estrutura de sociedade em 

industrialização.  A  categorização  desses  sujeitos  em  tipos  remonta  a  um  pensamento 

consolidado  ainda  no  período  oitocentista.  Crary  (2012)  explica  que  no  século  XIX  a 

pesquisa  sobre  diversos  fenômenos  da  visão  (entre  eles  a  pós-imagem  retiniana) 

corresponde a um ideal de que o corpo humano deveria ser entendido em suas estruturas e 

funcionamento, para então ser codificado e posteriormente controlado, posto em condições 

de produtividade,  e que tal  compreensão seria  atingida  com o auxílio  da tecnologia.  A 

fotografia  quando  surge,  é  exatamente  celebrada  como  a  imagem  mais  confiável, 

proporcionada pela máquina; sua precisão está na capacidade de suplantar a visão do olho 

humano (falho, sujeito a influências e estímulos do ambiente). O autor acrescenta ainda que 

para além do culto à tecnologia - e de acordo com Foucault - “o que está em jogo é como o 

sujeito  humano  se  ajustou,  por  meio  do  conhecimento  do  corpo  e  de  seus  modos  de 

funcionamento,  a  novos  arranjos  de  poder:  o  corpo  trabalhador,  estudante,  soldado, 

consumidor, paciente, criminoso” (CRARY, 2012, p. 143). Ou seja, se toda uma sorte de 

aparato mecânico foi desenvolvida para entender a dinâmica do corpo humano, e depois 

esse conhecimento foi colocado a serviço da industrialização da época, é esperado que a 

6 August Sander começou a fotografar ainda na juventude, com um equipamento comprado com a ajuda de um tio. Foi  
assistente de um fotógrafo em Colônia, onde vivia, e depois mudou-se para Linz (ambas cidades alemãs), onde adquiriu  
experiência  como  fotógrafo  de  estúdio.  Quando  retornou  a  Colônia  montou  seu  próprio  estúdio  e  fotografava  
principalmente camponeses. 
7 As obras são “Sete rostos desse tempo” (1921), do pintor Franz Wilhelm Seiwert e “Doze casas da época” (1927),  
litogravuras de Gerd Arntz
8 Lang, Suzanne. Photo Poche - August Sander (introdução), 2008. 
9Sander concedeu algumas conferências para uma rádio alemã falando sobre o seu trabalho, e numa delas, afirmou que a 
fotografia era uma verdadeira linguagem universal, capaz de falar, comunicar a qualquer pessoa as coisas do mundo. 
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concepção de sociedade, das classes e dos papeis sociais siga essa orientação. Avançando 

nesse ponto de vista, não é estranho que Sander tenha utilizado sua câmera na segurança de 

que ela lhe ajudasse a realizar o retrato mais fiel, preciso, adequado e objetivo da Alemanha 

de sua época. E mais ainda: é compreensível que seu planejamento para “catalogar” seus 

contemporâneos  partisse  de  recortes  estritamente  profissionais,  baseado  em  categorias 

como “camponês” ou “trabalhadores”. 

Pela maneira como pensou conceitualmente seu trabalho, Sander é herdeiro de 

uma estética oitocentista,  e seu fazer ecoa o pensamento cientificista  do século XIX. É 

como se apenas tardiamente tivesse conseguido concretizar  (em parte) suas ideias ainda 

influenciadas  pela  maneira  de  pensar  o  tecido  social  como partes  de  uma  engrenagem 

capitalista. Tal mentalidade perpassa inclusive a estrutura pensada pelo artista para Homens 

do século XX; o objetivo inicial seria uma divisão em sessões, de acordo com os seguintes 

recortes de tipos sociais: o camponês, o artesão, a mulher, os profissionais qualificados, os 

artistas, a grande cidade e os marginalizados10. Uma segunda fase incluiria fotografias do 

“entorno”  desses  sujeitos,  suas  habitações,  locais  que  frequentavam,  para  uma 

contextualização mais ampla da sociedade. 

É sabido que Sander acreditava que o rosto e partes do corpo como as mãos por 

exemplo, eram indicadores da história de vida das pessoas. Para ele, os indivíduos carregam 

em seus corpos as marcas de sua vivência11. Maneira de pensar  muito próxima do uso da 

fotografia  em  hospitais,  reformatórios,  manicômios.  Uma  ideia  comum  que  reflete  a 

valorização da fisiologia como paradigma histórico. Os retratos de Sander obedecem ao 

modelo dos documentos institucionais oitocentistas (figuras 1 e 2). 

10 Tradução livre do inglês para “The Farmer, The Skilled Tradesman, Woman, Classes and Professions, The Artists, The  
City, and The Last People (homeless persons, veterans, etc.).
11Para uma análise sobre a importância da fisionomia no pensamento oitocentista (não restrita ao trabalho de August  
Sander) está em “Face-Off in Weimar Culture: The Physiognomic Paradigm, Competing Portrait Anthologies, and August 
Sander’s  Face of Our Time”,  de Wolfgang Brückle.  Disponível em:  http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-
papers/face-weimar-culture-physiognomic-paradigm-competing-portrait. Acesso em 27/02/15.
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Fig. 1 - Vítima de explosão                                    Fig. 2 - Paciente do Surrey County Asylum 

                        (August Sander, 1930)                                             (Hugh Welch Diamond, 1855)                       

2.1 Apontamentos formais e os trabalhadores e trabalhadoras de Sander

Mesmo  com  o  traço  de  cientificismo  nítido,  o  trabalho  de  August  Sander 

alcançou  status artístico.  Ele  segue  o  ideal  de  representar  uma  “realidade  pura”, 

dispensando artifícios com o aparato, e aplica as formas correspondentes a essa noção de 

objetividade  nos  moldes  conceituais  de  um  estilo  documental  (LUGON,  2010),  cujas 

características  são  a  claridade  na  imagem,  a  frontalidade  e  centralização  do modelo,  o 

trabalho  em  série,  a  valorização  dos  detalhes.  Formas  que  indicam  valores  como 

impessoalidade, honestidade, fidelidade, ideais que sempre perseguiram a fotografia tomada 

como “real”. O estilo documental é entendimento estético aplicado ao padrão formal dos 

documentos institucionais do século XIX.

Sobre os trabalhadores na fotografia, estamos propondo uma leitura das imagens 

pelo viés laboral, da posição que ocupam na estrutura social  enquanto força de trabalho 

versus  proprietários  dos  meios  de  produção.  O  termo  mais  adequado  é  proletariado 

(MARX, 1848). Em Sander o proletariado é identificado pela vestimenta, pelas ferramentas 

que carrega, pelo local onde a foto é tomada 12. 

12Para uma analise da questão da vestimenta em retratos de Sander ver BERGER, J. O traje e a fotografia. In:  Sobre o 
olhar. Barcelona: Gustavo Gili Editora, 2003. (tradução de Lya Luft), p. 35-42.
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                            Fig. 3 - Faxineira (1928)                                 Fig.4 - Ferreiro (1930)

No tocante à representação do proletariado,  o que vemos é uma tentativa de 

expressar  homens  e  mulheres  no  contexto  de  suas  atividades,  numa  construção  mais 

preocupada em retratar aspectos de uma época através da sociedade, do que em discutir 

criticamente a conjuntura que produz esses sujeitos, embora o interesse pelo tema dos tipos 

sociais possa ter sofrido influências políticas conforme já citado. 

3. Documentos sociais: engajamento como discurso 

Conforme já observamos, por volta de 1940 o documental assume um caráter 

mais emotivo. O padrão representado pelo estilo é criticado por sua frieza e distanciamento 

no  tratamento  dos  temas,  voltados  cada  vez  mais  para  os  problemas  sociais.  Antes  de 

enfrentar  um período  de  retração,  a  fotografia  documental,  atinge  popularidade  através 

desse vínculo entre discurso de denúncia,  e uma forma que procura o envolvimento do 

fotógrafo,  sua  expressão  para  sensibilizar  o  expectador  das  imagens.  Uma  retórica 

humanista excessiva (LUGON, idem, p. 107) - onde o ser humano é o objeto do olhar 

fotográfico – que se institui como marca do documental nesse momento13. Algumas práticas 

desse processo são: a elaboração sistemática dos trabalhos em série para a construção de 

uma narrativa fotográfica (que difere da sistematização de um Sander, por exemplo, que 

teria  uma função  mais  organizadora),  o  vínculo  entre  texto  e  imagem,  o  planejamento 

anterior à realização das fotos que adquire um papel de controle crucial para se atingir a 

imagem mais precisa. 

13Não só os críticos mas também os fotógrafos da FSA mudam seus discursos sobre o documental nesse sentido, indicando 
que a função da fotografia era convencer, e não somente mostrar. Cf Lugon, 2010, p. 107-112.
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Porém a ênfase em imagem impactantes, temáticas que chamam a atenção do 

público não surge nesse momento; fotógrafos como John Thompson (escocês, 1837-1921) e 

Lewis Hine (norte-americano, 1874-1940) e Jacob Riis (dinamarquês, 1849-1914) já tinham 

utilizado a fotografia como meio de trazer à tona a rotina precária de vida em subúrbios, o 

trabalho em condições insalubres em fábricas, a pobreza e a miséria das pessoas bem antes. 

Para o pesquisador Jorge Pedro Sousa a obra inaugural da fotografia de compromisso social 

é  “Street  Life  in  London” (1862), de  John  Thomson,  linha  de  abordagem  que  seria 

consolidada depois por Hine e Riis (BONI, 2005). 

Sebastião Salgado e a visão do corpo trabalhador

Enxergar  a  fotografia  como  plataforma  de  abordagem  crítica  da 

estrutura social  - seja herdada da tríade Thompson, Hine e Riis, ou resquício da campanha 

da FSA -  concerne às  práticas  do fotógrafo brasileiro Sebastião  Salgado14.  Sempre que 

possível,  em  entrevistas,  e  mesmo  nas  informações  que  acompanham  seus  colossais 

trabalhos, afirma que seu trabalho é uma missão, um instrumento para mudar a realidade, 

através da conscientização de quem olha suas imagens. Em entrevista concedida em (1999) 

afirmou sobre a fotografia:

(…) é  uma linguagem universal  de  um simbolismo enorme.  Por 

meio dela eu tentei me aproximar das pessoas que estavam lutando 

por alguma coisa e dar oportunidade a elas de se exprimirem. (...) 

Meu trabalho mostra um lado da problemática e dá oportunidade às 

pessoas  que  não  têm  acesso  a  ela  de  enxergar.  Busco  trazer  o 

problema  para  a  casa  dela  e  provocar  um  debate  (SALGADO, 

1999)15 

A partir dessa afirmação, fica nítido o alinhamento do conceito que Salgado tem 

de suas obras e as motivações  do documental  na orientação mais social.  Além disso, a 

percepção  de  que  a  fotografia  tem  força  de  mobilizar  questões  políticas,  aproxima  o 

discurso de Sebastião Salgado do papel da arte na teoria marxista16. Para Marx o estético e o 

prático estão unidos na dimensão do sensível, porque para ele a arte precisa ser capaz de 

comunicar ao sujeito, e isso acontece na medida em que encontramos um sentido e uma 

14 Economista de formação, o mineiro Sebastião Salgado começou a fotografar na década de 70. Paralelo ao trabalho para  
agências como a Magnum e Sygma, desenvolveu projetos documentais publicados em livros como Êxodus (2000), Outras 
Américas (1986) e Gênesis (2013).
15 Entrevista  concedida a  Rogério Sottili  e  reproduzida em: <http://focusfoto.com.br/cultura-entrevista-com-sebastiao-
salgado-cacador-de-luz/  >  . Acesso em 20/02/15. 
16Sebastião Salgado se declara marxista e durante a ditadura militar exilou-se com a mulher na França. 
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função  nos  objetos  artísticos  (EAGLETON,  1993).  Ao  contrário  de  uma  noção  de 

contaminação do estético pelo funcional, Marx apostaria numa relação positiva entre eles, 

essencial até:

É acima de tudo no conceito de valor de uso que Marx desconstrói a 
oposição  entre  o  prático  e  o  estético.  (...)  a  theoria,  a  contemplação 
prazerosa das qualidades materiais de um objeto, é um processo ativo no 
interior de nossas relações funcionais com o objeto. Nós experimentamos 
a  riqueza  sensível  das  coisas  ao  trazê-las  para  o  interior  de  nossos 
projetos  significativos  -  e  esta  instância  difere,  por  um  lado,  do 
instrumentalismo bruto do valor de troca, e de outro lado da especulação 
estética desinteressada (EAGLETON, 1993, p. 152).

A arte como práxis, abordando aspectos da realidade com os quais possamos nos 

identificar  não  entra  em contradição  com a  forma  estética.  A  compreensão  parece  ser 

partilhada pelo fotógrafo brasileiro que combina imagens dramáticas e por vezes chocantes 

com  uma  estética  extremamente  cuidadosa,  calculada.  O  próprio  autor,  à  época  do 

lançamento de “Terra” (1997)17, declarou ser “de esquerda”, explicando que isso significava 

“uma preocupação com os  outros,  com a sociedade”,  e  não vê problema em aliar  uma 

posição crítica e a uma visualidade elaborada. Seus sujeitos são as vítimas da miséria, da 

política econômica,  da desestabilização provocada pelas tecnologias  (JÚNIOR & BONI, 

2007). 

O método de Sebastião Salgado também guarda semelhança com o documental 

do  final  dos  anos  30;  a  estrutura  narrativa  das  imagens,  o  longo  tempo  de  trabalho 

(geralmente anos), resultando em verdadeiras odisseias fotográficas. Para os fotógrafos que 

trabalham em série “la ambición es cada vez más componer verdaderos relatos a partir de 

estos  agrupamientos  de  imágenes”  (LUGON,  idem,  p.110).  A  série  -  em  oposição  às 

fotografias individuais, isoladas – contextualiza melhor o tema. A técnica narrativa assim 

como  o  liame  texto/imagem  também  se  conectam  com  a  fotojornalismo  das  revistas 

ilustradas18.  A concepção de seus projetos indica também a crença numa fotografia total, 

capaz  de  abarcar  pela  quantidade  a  complexidade  de  processos  sociais,  e  leva  a  uma 

preparação  extensa,  que  antecede  o  trabalho  de  campo,  outra  característica  forte  da 

metodologia de Salgado, que também remonta a fins dos anos 1930. “Salgado tem uma 

maneira peculiar de desenvolver uma integração com seus fotografados. É uma espécie de 

17 “Terra” (1997) possui imagens da rotina dos trabalhadores do Movimento Sem-Terra (MST). Foi editado em pelo 
menos oito países e os direitos autorais foram cedidos ao MST.
18 Embora o fotógrafo não se defina como fotojornalista. Cf. Sebastião Salgado: Não sei o que é Instagram (entrevista à 
Revista Época, em 30/05/2013). Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2013/05/sebastiao-salgado-
nao-sei-o-que-e-instagram.html. Acesso em 20/02/15. 
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pesquisa participante: ele se integra na cultura, partilha dos hábitos daquelas pessoas, torna 

suas lentes familiares aos outros olhares” (JÚNIOR & BONI, idem, p. 84). 

Para além de sua técnica inegável e do engajamento político afirmado em seu 

discurso,  parece  evidente  que  Sebastião  Salgado  faz  parte  de  uma  fase  do 

fotodocumentarismo bem distinta de August Sander. Ele valoriza traços de participação e 

subjetividade,  e também elenca seus temas a partir de uma visão marxista da realidade, de 

um mundo  dividido  entre  pobres  e  ricos,  uma maioria  de  vítimas  do  desenvolvimento 

capitalista  cuja  exploração  permite  que  uma minoria  tenha  acesso  a  bens  de  consumo, 

conforto. Visão confirmada no livro “Trabalhadores - uma arqueologia da era industrial” 

(1993), onde o autor se propôs a retratar os trabalhadores de uma era industrial em extinção. 

Agricultores,  pescadores,  mineiros,  garimpeiros,  mulheres  e  homens  que  consertam 

motocicletas, montam carros, constroem estradas, procuram ouro, petróleo, extraem ferro. 

Mais de 300 fotografias em preto e branco, num livro colossal. Os textos que acompanham 

ressaltam as condições difíceis  dos trabalhadores e a oposição entre eles e a parcela da 

sociedade que consumirá os produtos feitos por eles.  E também, fica claro que a posição do 

autor era analisar essa polaridade, tendo como subtexto a questão de classe: 

Estas imagens, estas fotografias, são o registro de uma era - uma espécie 
de delicada arqueologia de um tempo que a história conhece pelo nome 
de Revolução Industrial.  Um tempo no qual  o  eixo central  do mundo 
estava  naquilo  que  estas  imagens  registram:  o  trabalhador;  a  mão  do 
homem” (SALGADO & NEPOMUCENO, p. 7)

Além  do  proletariado  fortemente  ligado  à  máquina,  o  livro  também  inclui 

profissões integradas ao capitalismo mundial, na esfera da distribuição e do consumo, mas 

que têm sua produção iniciada de forma manual, como por exemplo, a colheita do tabaco e 

a fabricação de charutos em Cuba, e a tecelagem na Índia,  entre outros. O enfoque em 

indústrias  em  extinção,  na  leitura  de  Salgado,  e  o  interesse  por  seus  trabalhadores  e 

trabalhadoras em especial, reforça uma compreensão marxista de sua obra, pela leitura de 

mundo que ele  propõe.  Seus  personagens são enxergados  sempre  em atividade,  firmes, 

exaustos.  Eles  estão  reduzidos  ao  espaço  de  sua  atuação  como  corpo  a  serviço  do 

capitalismo. Na condição da sobrevivência,  da necessidade, o corpo se torna incapaz de 

desenvolver qualidades sensíveis, e o trabalho com suas “exigências fixas, monotonamente 

repetitivas, encarceram o corpo dentro de suas fronteiras” (EAGLETON, idem, p.148-149). 

Essa interpretação permeia as fotografias de  “Trabalhadores”. 

A organização do livro também corresponde à ênfase na colaboração entre texto 

e imagem; nos moldes da crença de que esse modelo é mais eficaz do ponto de vista da 
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informação. Há parágrafos explicativos de cada série de fotografias, ainda na introdução, e 

também um índice (como encarte do livro) com legendas e informações correspondentes a 

cada foto, individualmente. As séries se organizam pelas funções/ocupações, local e data, 

formando  um microcosmo  de  cada  contexto.  Há  ainda  a  identificação  da  posição  das 

imagens, quando há mais de uma ocupando a mesma página. Essa estrutura é uma premissa 

do documental  na fase “tardia”.  “Todo su programa consiste  en inventar  una forma de 

lectura  que  integre  perfectamente  texto  y  fotografías,  sobre  el  modelo  del  cine,  donde 

comentario e imagen son percibidos juntos y se refuerzan mutuamente” (LUGON, idem, p. 

112).

O autor cita ainda outras obras que seguem esse padrão como “You Have Seen 

Their Faces” (Erskine Caldwell e Margareth Bourk-White, 1937) e “An American Exodus: 

a  Record  of  human  erosion”  (Dorothea  Lang  e  Paul  Taylor,  1939),  em que  além das 

imagens há trechos de depoimentos junto a informações mais gerais de local e data. No 

caso de Sebastião Salgado, os projetos conforme já citado, são desenvolvidos ao longo de 

anos, o que gera abundância de iconografia e informação. 

No  que  diz  respeito  à  representação  do  proletariado  no  recorte  temporal 

referente  ao  século  XX,  Sebastião  Salgado  carrega  as  principais  características  de  um 

documental  mais  emotivo,  sensibilizador,  que busca  impactar  através  das  imagens.  Sua 

produção emerge a partir da década de 70, e nos leva a compreender que sua ideologia 

reflete ainda uma crença de superação das diferenças, a partir de uma atitude política, que 

crê encampar com sua fotografia. Quando se propõe a fazer uma “arqueologia do trabalho 

na era industrial”,  seu esforço pode ser traduzido nas palavras de Eagleton (idem), que 

afirma ser o estético marxista essencialmente político, pois 

(…) se o corte entre o desejo bruto e a razão descorporificada deve ser 
curado,  só  pode  sê-lo  através  de  uma  antropologia  revolucionária  que 
persiga  as  raízes  da  racionalidade  humana  até  a  fonte  escondida  nas 
necessidades e capacidades do corpo produtivo (EAGLETON, idem, p. 
154) 

A noção de corpo produtivo, corpo trabalhador, como demonstração de força e 

resistência é bastante explorada nas imagens de Sebastião Salgado.  Seus trabalhadores são 

musculosos, aparecem sujos, cansados, exaustos. 
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Fig. 5 - “Sprays químicos protegem este trabalhador contra a extrema temperatura das chamas” - Campo petrolífero 

Greater Burhan, Kuwait (1991) 

 

Fig. 6 - “A escalada com sacas que chegam a pesar por volta de sessenta quilos exige um esforço enorme; as pernas 

retesam-se subindo por encostas escorregadias e escadas de madeira até chegarem ao topo, cerca de quatrocentos metros 

desde a mina até a área de despejo” - Serra Pelada, Brasil (1986) 

Fig. 7 - Um trabalhador descansa depois de um dia exaustivo tentando pôr novas válvulas nos poços. Os trabalhadores 

fazem turnos de doze horas - Campo petrolífero Greater Burhan, Kuwait (1991)
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No escopo da imagem do proletariado, em comparação com August Sander, o 

fotógrafo brasileiro se afasta de alguns traços formais como a regra da centralização, da 

claridade.  Não  que  algumas  dessas  características  sejam totalmente  abolidas,  mas  suas 

imagens indicam contato estreito com os homens e mulheres retratados (através do processo 

e de aproximação física sugerida pelos enquadramentos), o interesse pelo contraluz, pela 

granulação que confere textura (em oposição à nitidez), pelo movimento (em vez da pose 

rígida), conforme algumas fotos de “Trabalhadores” exemplificam (figuras 5, 6 e 7). Regina 

Machado (2012-2013) indica  que  essa  estética  na  sociologia  da imagem é  denominada 

“fotorreportagem de autor”, e que embora a fotografia de Sebastião Salgado não se inclua 

na categoria de arte, há uma estilização marcante, e a composição geral assume um aspecto 

artístico. 

A  partir  de  tais  observações  discutimos  brevemente  as  linhas  gerais  que 

norteiam  a  pesquisa  em  andamento  sobre  a  imagem  do  proletariado  na  fotografia 

documental,  concentrando-nos num primeiro momento num comparativo de apenas dois 

fotógrafos dos quatro que compõem nosso corpus. O que fica aqui exposto é o início desse 

debate. 

__________________

Referências bibliográficas

BONI, C. P. O nascimento do fotodocumentarismo de denúncia social e seu uso como “meio” 
para  transformações  na  sociedade.  Disponível  em: 
<http://www.studium.iar.unicamp.br/28/07.html>. Acesso em 11/07/13. 

CRARY,  J.  Técnicas  do  observador:  visão  e  modernidade  no  século  XIX.  Rio  de  Janeiro: 
Contraponto, 2012.

EAGLETON, T. O sublime no marxismo. In: A ideologia da estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1993. 

JÚNIOR, F. R.;  BONI,  C. P .  Aspectos valorativos no fotodocumentarismo social  de Sebastião  
Salgado. Conexão - Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 6, n. 12, jul./dez. 2007. p. 71-
95.  Disponível  em:  <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/viewFile/172/163>. 
Acesso em: 12/09/13. 

LEDO, M. Documentalismo fotografico: êxodos e identidad. Madrid: Edições Cátedra, 1998. 

1
4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ 
– 4 a 7/9/2015

MACHADO, R. K. A política da estética da fotografia de Sebastião Salgado.  PROA: Revista de 
Antropologia e Arte, v. 1, n. 4, 2012/2013. Disponível em: <http://www.revistaproa.com.br/04/?
page_id=52>. Acesso em: 19/02/2015.

MARX, K. O manifesto comunista. In: E-BOOKS Brasil. Disponível em:
<http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/manifestocomunista.pdf>. Acesso em: 22/02/15.

LUGON, O.  El estilo documental.  De August  Sander a Walker Evans 1920-1945.  Salamanca: 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2010.

NEWHALL, B. Fotografía documental.  In: Historia de la fotografía.  Barcelona: Gustavo Gili, 
2002. 

PHOTO POCHE - AUGUST SANDER. Barcelona: Lunwerg Editores, 2008. 

SALGADO, S. Trabalhadores - uma arqueologia da era industrial. Companhia das Letras, 1993. 

TAGG, J. El Peso de la representación. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.  

1
5


	Resumo

