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RESUMO 
Sebastião Salgado inscreveu seu nome na história da fotografia e suas imagens formam 
hoje um discurso contundente sobre as condições precárias que assolam a humanidade, 
na segunda metade do século XX. O problema que instiga este artigo não é analisar as 
imagens deste aclamado fotógrafo, mas debater sobre o discurso que o próprio assume 
ao ser personagem principal de documentários e biografias. A metodologia empregada 
será a de ordem bibliográfica e documental, por meio de alguns teóricos que analisam a 
fotografia, articulado com as asserções do fotógrafo e sua visão do que ele entende ser 
sua atividade, na qual entram em jogo as questões associadas à fotografia documental 
além da imagem exaltada que se consolidou deste fotógrafo.     
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Questão e método 
 

Sebastião Salgado é, certamente, um dos fotógrafos mais celebrados e discutidos 

há muitos anos. Notável por suas fotografias em preto e branco e também por percorrer 

os quatro cantos do globo, registrando com sua câmera as catástrofes sociais que 

assolam a humanidade, suas imagens tornam-se surpreendentes ao representar assuntos 

como a fome, a miséria, a dor e o sofrimento proporcionados pelas mais diversas formas 

de degradação da condição humana. Suas imagens circulam em escala planetária e nos 

mais diversos suportes e mídias disponíveis, sobretudo em livros ilustrados e exposições 

em museus e galerias nas principais metrópoles econômicas do mundo. 

Diante disso, este artigo pretende debater sobre o discurso que se produz em 

torno da sua obra, tanto pela crítica como também pela teoria, e como ele próprio 

assume seu trabalho de fotógrafo documental, além de sua estética peculiar. Para tanto, 

convoca-se alguns teóricos que se dedicaram a pensar a fotografia, como Sontag, 

Machado e outros não menos importantes. O problema que provoca este debate gira em 

torno não das imagens simbólicas do celebrado fotógrafo que são constantemente 
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audiovisual (GP Fotografia) do XVIII Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sul, realizado de 15 a 17 de junho de 2017. 
 
2 Professor Assistente do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão e 
doutorando em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, email: 
marcustulio77@gmail.com. 
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discutidas e analisadas, mas, sobretudo, das contradições inerentes entre o que ele 

próprio entende ser sua atividade e o que seus críticos e admiradores dizem sobre sua 

prática, sendo nomeadamente questões relativas ao campo da arte e do documentário, da 

cientificidade da fotografia e os problemas ontológicos deste meio, sem excluir uma 

questão muitas vezes esquecida nestes debates: quando se coloca em jogo vultuosas 

somas financeiras advindas de grandes multinacionais que viabilizam projetos de 

envergadura. 

A opção por Salgado é em razão de sua ampla aceitação conquistada por uma 

boa parte da crítica, suas imagens têm um forte impacto que rompe as barreiras das 

fronteiras nacionais, e isso faz com que sua narrativa fotográfica predomine em relação 

aos demais testemunhos fotográficos. Por isso, o objetivo deste artigo em procurar 

entender o porquê de tamanha repercussão a ponto de tornarem-se o discurso 

contundente quando este fotógrafo dedica sua atenção e talento para determinado 

acontecimento. 

A metodologia empregada é de ordem bibliográfica e documental, ao partir de 

um resumo da trajetória profissional do fotógrafo articulado com os apontamentos e 

demais asserções sobre o problema da fotografia documental, bem como os 

procedimentos que fazem parte deste modo de utilização da imagem fotográfica para 

fins de pesquisa. 

 

Trajetória profissional  
 
 

A carreira de Salgado suscita, de saída, duas observações gerais. A primeira é a 

miríade de análises e críticas sobre o fotógrafo distribuídas entre artigos e teses 

acadêmicas, reportagens e entrevistas. Assim, é possível afirmar que o trabalho de 

Salgado tem a preferência da pesquisa acadêmica, quer seja nas artes ou áreas afins, 

quer seja nas ciências sociais ou em campos correlatos. Isso demonstra por alguma 

razão que o seu trabalho atinge boa parte deste público, fazendo com que seja um 

fotógrafo que continuamente se destaca entre tantos outros quando a temática social é 

colocada em perspectiva. E, ultimamente, em documentários em formato longa-

metragem3 e por uma biografia por ele autorizada.  

                                                
3 Diante de tamanha divulgação, dois documentários foram lançados sobre a vida e a obra de Salgado nos últimos 
anos. São eles O Sal da Terra (2014) e Revelando Sebastião Salgado (2012). O primeiro teve distribuição nas grandes 
salas de cinemas na maioria das capitais brasileiras enquanto o segundo foi exibido via televisão a cabo pelo Canal 
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A segunda é que, ao acompanhar os muitos depoimentos que o artista tem feito 

sobre seu trabalho, é possível notar que ele procura manter o mesmo discurso. De fato, 

ao analisar suas entrevistas4 e demais sabatinas pelas quais passou, o vemos confirmar 

seus propósitos, num discurso muito bem armado, retoricamente, que não deixa muita 

margem aos questionamentos feitos pelos entrevistadores ao seu trabalho de fotógrafo. 

Assim, deixaremos de lado tantas entrevistas e reteremos, como informações relevantes 

a seu respeito, aquelas constantes de sua biografia publicada em formato de livro 

impresso, sem deixar de considerar os documentários dedicados a ele, além de algumas 

produções científicas e matérias jornalísticas. 

Salgado nasceu no interior de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de 

Aimorés, no ano de 1944. Cresceu na fazenda de seu pai localizada no Vale do Rio 

Doce e, assim, teve uma infância na vida rural para, depois, mudar para Vitória, no 

Espírito Santo, para terminar seus estudos de ensino médio. Com o desenvolvimento 

industrial no Brasil na década de 1950, interessa-se por economia e ao mesmo tempo 

começa a ter amigos que militavam nos partidos de esquerda, além de atuar em 

associações universitárias católicas. Com isso, atua como militante nestes grupos de 

esquerda radicais, conforme relata em sua biografia (2014, p. 20). 

Interessado em atuar em projetos de desenvolvimento em economia, gradua-se 

em 1967 e muda para São Paulo para iniciar o mestrado na mesma área, na 

Universidade de São Paulo. Em 1964 instala-se a ditadura brasileira e, revoltados com o 

regime imposto, Salgado e sua esposa militam nas manifestações de resistência. Assim, 

o casal consegue escapar do governo militar via marítima até desembarcarem na França 

em 1969 para, de lá, continuar com o trabalho de resistência, além de seguir seus 

estudos – ela de arquitetura e ele já no doutorado - aliados a trabalhos para se manter, 

afirma Salgado (2014, p. 21-24).   

Logo, em 1971, consegue arranjar um emprego em Londres, na Organização 

Internacional do Café e então se estabiliza financeiramente, e inicia suas incursões à 

África tendo como missão gerenciar projetos de desenvolvimento econômico em 

                                                                                                                                          
Brasil. O SAL DA TERRA. Direção: Win Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Produtor: David Rosier. Roteiro: 
Camille Delafon, David Rosier. País: Brasil, França, Itália. 2014. 1 DVD (110 min), son., color. REVELANDO 
SEBASTIÃO SALGADO. Direção: Betse de Paula. Roteiro: Betse de Paula, Juliano Ribeiro Salgado. Produção: 
Patrícia Chamon. País: Brasil. 2012. (75 min), son., color. Nota-se a participação do filho do fotógrafo nos dois 
documentários, como roteirista ou diretor, fato este que corrobora uma condição sugerida por Salgado que podemos 
entender como forma de controle sobre um roteiro que não fuja do mito já bem consolidado do fotógrafo, ou seja, um 
empreendimento entre família e amigos, que não abale o mito criado. 
4 Refiro-me as duas entrevistas por ele concedidas no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo. A primeira 
em 1996 e a segunda em 2013, durante o circuito de exposições de seu último livro, Gênesis. 
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Ruanda, Burundi e Congo, por meio de fundos de investimentos daquela organização 

associada ao Banco Mundial. Aos poucos, nestas viagens, continente que ele confessa 

ter uma grande paixão, percebe que tinha muito mais prazer em fotografar do que os 

relatórios que deveria compilar. Destarte, depois de muito refletir e dialogar com sua 

esposa Lélia – que, aliás, é sua grande parceira na empreitada de fotógrafo – decreta que 

largaria a economia para tornar-se fotógrafo independente, conta Salgado (2014, p. 33-

34). 

A partir desta decisão, mais exatamente em 1973, retorna com sua esposa em 

direção à África (Níger) para realizar seus primeiros registros com a temática da fome, 

pois Salgado já conhecia a região e também porque ele mantinha contatos com amigos 

que atuavam nas associações humanitárias – neste caso, eles atuaram em parceria com a 

CCFD (Comitê Católico contra a Fome e para o Desenvolvimento) – que por lá 

prestavam atendimento aos carentes. Assim, uma de suas imagens agradou a instituição 

católica: “[...] uma mulher à contraluz, perto de uma árvore, levando um pote na cabeça. 

O CCFD decidiu fazer um pôster dessa foto e com ela ilustrar a campanha ‘La terre est 

à tous’”. Assim, Salgado inicia sua trajetória ao distribuir pela imprensa católica 

francesa suas imagens, reinvestindo os recursos dali auferidos em equipamentos 

fotográficos, afirma ele (2014, p. 34-36). 

Foram estas associações católicas as primeiras que publicaram as imagens de 

Salgado, tendo tais fotos uma circulação expressiva nos jornais das igrejas e paróquias 

espalhadas pelo mundo francês. Apesar do casal não ser religioso, sensibilizavam-se 

com a luta destas instituições que foram abrindo portas para o iniciante fotógrafo 

divulgar e expandir seu trabalho, conforme Salgado (2014, p. 41) aponta: “[...] na época 

a imprensa cristã era chamada de ‘pequena imprensa’, mas era maior que a ‘grande’”, 

com tiragens significativas pois cobriam uma “França cristã militante”. 

Embora Salgado (2014, p. 43) discorra sobre sua formação acadêmica – iniciou 

seus estudos de economia ainda no Brasil e, posteriormente, um doutoramento na 

França – ele não frequentou a academia para sua formação como fotógrafo. Foi na 

prática, conforme ele mesmo cita sua trajetória entre as principais agências de 

fotojornalismo francesas da década de 1970, tendo atuado por um ano na Sygma e, entre 

1975 e 1979, na que ele considera sua “escola” de fotojornalismo, a agência Gamma.  

Assim, o fotógrafo foi abrindo seu espaço em agências fotográficas francesas até 

ingressar na mítica Magnum, fato que o colocou num novo patamar até iniciar seus 
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projetos monumentais de fotografia. Assim, na medida em que publicava suas 

fotografias em jornais e revistas internacionais para, posteriormente, reuni-las em livros 

e exposições, Salgado veio a tornar-se uma celebridade, uma figura mundialmente 

pública e midiática, e, além disso, um militante humanista com formação marxista, fato 

que o coloca no centro da crítica, apesar de suas nobres intenções. A envergadura de 

suas obras que levam anos até estampar as páginas impressas ou paredes de museus têm 

um peso significativo em torno dos problemas da representação dos sofrimentos 

humanos. 

Como foi muito comum o autodidatismo na prática fotográfica até a década de 

1970, ele não ficou de fora disso até porque a fotografia é uma atividade tecnicamente 

simples, na medida em que a tecnologia foi ao longo do tempo popularizada a ponto de 

facilitar, cada vez mais, a prática do ato fotográfico. É o que previu Benjamim (2012, p. 

115) quando disse que “o analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim 

quem não sabe fotografar”. Sontag (2003, p. 28) vai além, ao asseverar que “[...] A 

fotografia é a única arte importante em que um aprendizado profissional e anos de 

experiência não conferem uma vantagem insuperável sobre os inexperientes e os não 

preparados”, ao explicar que este fato ocorre por vários motivos, um deles é o “peso do 

acaso” no ato fotográfico, e também a opção estética pelo “espontâneo, pelo tosco, pelo 

imperfeito”, o que não é este o caso da estética salgadiana. 

 

Fotografia documental 

 

Salgado afirma que apesar de ter sua escola de fotografia nas grandes agências, 

não se considera como um repórter fotográfico e nem como um militante: “[...] Para 

alguns, sou um fotojornalista. Não é verdade. Para outros, sou um militante. Tampouco. 

A única verdade é que a fotografia é minha vida”. Portanto, o que nos leva a entender 

justamente o oposto que afirma, ou seja, ele atua como um repórter fotográfico – por 

admitir que sua principal mídia é a imprensa – apesar de recusar a fazer breves 

coberturas fotojornalísticas quando critica o simples registro de um fato sem o 

profissional mergulhar profundamente neste mesmo fato – e também como um ativista 

em torno das grandes causas sociais da humanidade, ao operar o código fotográfico e a 

fazer deste código uma poderosa forma de comunicação, que ele mesmo reconhece, 
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sempre apoiado pelas grandes organizações humanitárias mundiais ou pelos grandes 

conglomerados multinacionais. 
 
Todas as minhas fotos foram parar em periódicos: a imprensa é meu 
suporte fundamental, minha referência. [...] O que me interessa é 
produzir relatos fotográficos decompostos em diferentes reportagens, 
distribuídas ao longo de vários anos. Trabalhar a fundo numa questão 
por cinco ou seis anos, e não borboletear de tema em tema, de um 
lugar a outro. A única maneira de contar uma história é voltar ao 
mesmo lugar repetidas vezes; é nessa dialética que se evolui. 
(SALGADO, 2014, p. 47-48). 

 

 Sobre esta maneira de trabalhar, podemos depreender que neste tipo de 

envolvimento de um longo tempo inserido numa determinada comunidade, em que se 

busca narrar seus fatos e acontecimentos por meio da imagem fotográfica, está muito 

atrelado ao trabalho de pesquisa antropológica ou sociológica, em outras palavras, sua 

metodologia assume um caráter de “cientificidade”, sendo a fotografia um instrumento 

de pesquisa, de acordo com suas próprias palavras (2014, p. 43): “[...] Sempre fui capaz 

colocar minhas imagens dentro de uma visão histórica e sociológica”, quando Salgado 

afirma que sua formação acadêmica foi fundamental para se situar dentro de 

determinado contexto nos países pelos quais apontou sua lente. 

Guran (2002, p. 101) destaca que uma imagem fotográfica com intenção 

documental não pode ser o resultado livre e espontâneo a partir da imaginação do 

fotógrafo, mas ela é sobretudo um feixe de luz que imprime a película fotossensível, 

como sendo uma “pegada” da realidade. Assim, Guran (2002, p. 105) nega que o 

fotógrafo atue como um caçador de imagens ao afirmar que jamais um trabalho 

científico pode ser elaborado de imagens “roubadas”, apesar do valor e da estética do 

flagrante ser a marca do fotojornalismo e, por consequência, fundamental para a 

linguagem e o discurso jornalístico. Contudo, na pesquisa em ciências sociais isto não é 

o primordial, e o que interessa é a “documentação das ações e atitudes que se repetem” 

que importam neste tipo de uso da fotografia.  

Então, pode-se definir que neste tipo de atividade fotográfica o valor está na 

repetição de gestos, ações ou fenômenos que ocorrem ante a uma determinada cultura e 

cabe ao fotógrafo “contar uma história” por meio destas ações que se desenrolam para 

gerar novos sentidos à imagem. Para Guran (2002, p. 102) “Estas peculiaridades fazem 

da fotografia uma realização estritamente pessoal, resultado direto da interação entre o 

fotógrafo e o conteúdo da cena registrada”, o que obriga o fotógrafo a uma completa 
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interação entre ele e os fatos que ele mesmo pretende documentar, tendo em vista a 

tradução destas cenas em imagens, o que está de acordo com o método utilizado por 

Salgado. 

Já Machado (2015, p. 65) refuta qualquer objetividade da fotografia, apontando 

que “[...] a câmera não é nunca passiva diante de seu objeto”, porque a sua presença 

exige um “arranjo” que acaba por reconfigurar o espaço cênico e também os sujeitos 

nele inseridos, o que torna complicado e difícil discernir até que ponto a câmera é um 

observador “imparcial” e sobre os limites que a sua simples presença influencia o tema 

no qual o fotógrafo está debruçado como pesquisador.  

Sugere que seria mais adequado à pesquisa e com resultados mais relevantes se o 

fotógrafo que atue como pesquisador investigue o modo como determinada “[...] 

comunidade fotografa ou se deixa fotografar”, ao invés de buscar pelo seu próprio olhar 

de estrangeiro essas “realidades”, até porque [...] se o ato de fotografar, na ideologia 

dominante, é concebido como promoção do objeto fotografado, o repertório de 

situações e eventos fotografáveis constitui um inventário precioso dos valores de cada 

grupo”, segundo Machado (2015, p. 65). 

Ele nota ainda que a fotografia convencional é entendida como um “totem”, em 

que manifesta “o sistema ético e estético do grupo social”. Diante dos eventos sociais 

em que se reúnem os membros da comunidade – tais como o casamento, aniversários, 

batismo, etc. – há uma espécie de culto doméstico, e que a fotografia é um tipo de ritual 

que tem por função “consagrar a união familiar”. Nestas cerimônias, os indivíduos 

posam diante da câmera para constituir a imagem que o grupo faz de si próprio, e que 

este registro não é dos indivíduos “enquanto tais”, mas o registro e perpetuação dos 

papéis sociais que cada um desempenha no âmbito da família e da comunidade, 

conforme lembra Machado (2015, p. 65-66).  

Salgado, por sua vez, reconhece que sua obra não deve ser entendida como 

objetiva. Ao declarar seu amor pela fotografia, ele reitera que os momentos da tomada 

de suas imagens foram “intensamente vividos” por ele, e que a sua vida é que o levou 

para estes lugares. Além disso, o fotógrafo considera que sua fotografia faz parte ora de 

seus pensamentos, ora pela ideologia, ou também de uma indignação que o levou a 

determinado lugar:  

 

[...] minha fotografia não é nada objetiva. Como todos os fotógrafos, 
fotografo em função de mim mesmo, daquilo que me passa pela 
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cabeça, daquilo que estou vivendo e pensando. [...] as vezes fui guiado 
por uma ideologia, outras, simplesmente pela curiosidade ou pela 
vontade de estar em dado local. (SALGADO, 2014, p. 47). 
 

 

Portanto, Salgado transita por uma fotografia que é, simultaneamente, objetiva e 

subjetiva, em que pese ser uma imagem analógica, a fotografia é uma mídia carregada 

de subjetividades, fruto da visão particular do autor que pensa, planeja e projeta seu 

modo de ver quando em contato com uma cultura distinta de sua própria, conforme os 

métodos e técnicas da fotografia como instrumento de pesquisa nas ciências sociais. 

 

Um fotógrafo de contradições 

 

De certa forma, uma crítica recorrente direcionada ao fotógrafo é a de que ele 

não questiona os problemas da imagem e sua significação e, mais ainda, tem a pretensão 

de ser “o olho da história”, ao reunir em seus livros monumentais um conjunto 

significativo de imagens dos cantos mais recônditos do planeta. Apesar de reconhecer o 

esforço de empreendimentos e a ânsia em “desvendar” um mundo que “desaparece” ou 

que não é divulgado pelos grandes impérios de comunicação, como ele mesmo afirma 

“seguir o fluxo da história”, é nessa ânsia de fotografar a tudo e a todos está contida a 

obsessão em nunca parar e não estar satisfeito, apesar da gigantesca produção que teve 

até o momento5. 

O problema se manifesta em uma asserção (2014, p. 43) na qual o fotógrafo 

expõe sua preferência em circular por todos os lugares por onde sua própria curiosidade 

o carregasse, e onde a “beleza me comovesse”. E, além desta busca do belo no tétrico, 

ele está preocupado em explorar visualmente “todos os lugares” onde há injustiça 

social, tendo como finalidade última “descrevê-la”. Salgado afirma que a atividade a 

qual exerce é muito característica dele próprio, mesmo reconhecendo sua admiração ao 

amigo e colega da Magnum, o mítico fotógrafo Cartier-Bresson, e também sobre a 

                                                
5 Recomendo a leitura do documentário “Revelando Sebastião Salgado”, filme no qual o fotógrafo menciona seu 
imenso arquivo de negativos e cópias. Salgado também se defende da acusação de ser “megalomaníaco”, em sua 
biografia, dizendo ser proveniente de um país imenso e por ter de se deslocar por grandes distâncias, que custavam 
mais de mês, quando criança, ao ajudar seu pai em comitivas no interior de Minas Gerais. Define também que o 
tempo que leva para fotografar seus temas é o mesmo tempo deste período em que “os homens tinham tempo para 
conversar, para olhar a paisagem. Essa lentidão é a mesma da fotografia”. 
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pintura clássica holandesa, ele diz que no momento em que o fotógrafo registra uma 

determinada cena ele não pensa sobre suas opções estéticas6. 

Susan Sontag (2003, p. 37-38) propõe-nos ver essa iconografia do sofrimento 

dentro de uma longa tradição. Tais sofrimentos dignos de representação por imagens 

são aqueles que foram resultados da ira divina ou humana, sendo o sofrimento causado 

por desastres naturais ou o parto assuntos dificilmente encontrados nas cenas da história 

da arte ou, mais inexistente ainda, são os sofrimentos causados por acidente ou azar. 

Para ela, “A escultura de Laocoonte e seus filhos a se retorcerem, as inúmeras versões 

da Paixão de Cristo em pintura e em escultura e o inesgotável catálogo visual das 

diabólicas execuções dos mártires cristãos” são certamente obras que pretendem “[...] 

comover e estimular, instruir e dar exemplo”. Destarte, o público até pode “condoer-se” 

diante da dor do personagem, “e, no caso dos santos cristãos, sentir-se admoestado ou 

encorajado pela fé e pela força moral exemplares”, embora tais destinos se situam “além 

da lástima e da controvérsia”.  

Sontag percebe que há uma “fome” por imagens que apresentem corpos em 

estado de sofrimento que é “tão sôfrega” como o “desejo por imagens que mostram 

corpos nus”. Na arte cristã que se desenvolveu ao longo dos séculos houve “imagens do 

inferno” que saciavam essa “dupla satisfação elementar”.  

 
Ás vezes, o pretexto podia ser uma narrativa bíblica de decapitação 
(Holofernes, João Batista), lendas de massacres (os meninos judeus 
recém-nascidos, as 11 mil virgens) ou algo do tipo, mas investidos de 
um fato histórico real e de um destino implacável.  Havia também o 
repertório de crueldades difíceis de olhar de frente, oriundas da 
antiguidade clássica; os mitos pagãos, mais ainda do que as histórias 
cristãs, oferecem pratos para todos os gostos. (SONTAG, 2003, p. 38). 
 
 

E o que resta diante dessas crueldades é uma pergunta que a crítica entende 

como “provocativa”: “você é capaz de olhar para isso? Sontag ((2003, p. 38-39) 

responde que há uma satisfação de “ser capaz de olhar para a imagem sem titubear. 

Existe o prazer de titubear”. A crítica ainda ressalta que é diferente ver uma crueldade 

numa gravura ou pintura e ver o horror numa fotografia, sendo que o horripilante “nos 

convida a ser ou espectadores ou covardes, incapazes de olhar”. Aos que conseguem 

suportar ver “representam um papel autorizado por numerosas e célebres representações 

                                                
6 SALGADO, S. Programa Espaço Público, TV Brasil, 02 set. 2014. Entrevista. (1h21min20s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=kR-D_E1BFjA. Acesso em: 10 ago. 2016.  
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de sofrimento”. No caso do tormento, assunto “canônico da arte”, não é raro aparecer 

nas obras pictóricas como um espetáculo que pode ser contemplado por outros ou ser 

ignorado: “[...] subentende-se: não, isto não pode ser evitado – e a mistura de 

observadores atentos e desatentos sublinha esta ideia”. 

As asserções de Sontag explicam parcialmente essa vontade e desejo de ver a 

dor dos outros, muito embora elas não garantem uma tomada de decisão ante a tamanha 

tragédia social. Essa longa tradição da dor e sofrimento alheio também leva a considerar 

que é uma receita de sucesso junto ao público ocidental, forjada por uma estética que se 

consolidou ao longo dos séculos por meio da tradição iconográfica cristã. 

Segundo Pires (2015, p. 175), em seu artigo na revista Zum, destaca as palavras 

da jornalista Susie Linfield para criticar a posição contraditória do fotógrafo. Assim, 

Salgado aborda de maneira reverente seus temas, por serem eles em tonalidades de preto 

e branco, de modo que os elementos em cena estão minuciosamente compostos, 

conforme a dramaticidade teatral dos gestos de seus personagens iluminados como se 

fossem uma pintura: “[...] É verdade que as fotografias de Salgado podem sugerir um 

tipo de romantismo nostálgico que relembra o realismo socialista”7. Para ela, Salgado é 

um fotógrafo romântico e também otimista, por ele não ter a mesma rebeldia de um 

Gilles Peress, porque não instiga o seu espectador a se perguntar “[...] como vê e o que 

sabe”. Para Linfield, o segundo é um cético, aquele que exprime em suas imagens a 

perplexidade ou “confusão mental” como resultado de seu trabalho, que duvida de si 

próprio e “pressupõe” que a condição humana está fadada à “falência”. 

Ao percorrer o currículo deste fotógrafo, é notável e por ele mesmo confesso que 

usa a fotografia para contar histórias. No documentário sobre sua biografia, O Sal da 

Terra (2014) dirigido pelo consagrado Wim Wenders e pelo filho do fotógrafo, Juliano, 

constam depoimentos de familiares e do próprio cineasta, além da própria narrativa de 

Salgado que descreve suas viagens, dos personagens que posaram diante de suas lentes 

e dos contextos sociais que foram registrados por ele em ambientes caóticos. Este título 

é ao mesmo tempo um trocadilho com seu sobrenome e é também uma passagem 

bíblica do Novo Testamento (Mateus, 5:13) que segue a uma nomenclatura bíblica, 

como os livros Êxodos e Gênesis também publicados pelo fotógrafo. 

                                                
7 Implantado na extinta União Soviética como doutrina na defesa de que as artes devem contribuir com a 
consolidação do regime a partir de um registro realista das conquistas do governo em que estão exclusas as 
experimentações típicas das artes modernas, consideradas burguesas. 
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Entler adverte que não há neste documentário audiovisual os métodos e 

procedimentos adotados por Salgado, apesar do impacto que nos é causado diante de 

uma tela grande de cinema que são projetadas as dramáticas cenas do referido fotógrafo. 

Então, para ele:  
 
Mas não há espaço para discutir o modo como Salgado pensa a 
fotografia, como constrói sua linguagem, como opera sua técnica. [...] 
as imagens simplesmente surgem prontas. Não sabemos como seus 
projetos são planejados, não vemos de que modo as fotos são 
escolhidas, editadas, expostas, como elas se inserem no mercado e 
onde são publicadas, para além dos livros que encerram cada grande 
projeto. Quando Salgado aponta diretamente para alguma delas, é do 
lugar e dos personagens que quer falar, nunca propriamente da 
imagem. (ENTLER, 2015).  

 

A exceção é num único momento, no instante em que um urso se aproxima do 

abrigo em que o fotógrafo e sua equipe estão resguardados sob a aproximação do 

animal, Salgado deixa escapar sua preferência estética, de maneira incidental, ao 

registrar o urso, muito embora ele se lamenta ao dizer que tem apenas um documento 

deste mesmo urso, e não um fato inusitado: “[...] você tem um documento do urso mas 

não tem uma foto… não tem nada atrás para compor a foto, para ajudar no quadro”, 

confessa o fotógrafo.8 

O documentário em questão mostra parcialmente a atuação de Salgado quando 

ele está inserido em determinada comunidade, sua relação com a câmera e com a 

temática em registro, e a boa recepção que ele notadamente conquista, sem conflitos ou 

qualquer sobressalto. Entretanto, conforme observa Entler (2015), há um hiato entre 

cada tomada de cena e a ideia que fomenta estes grandes projetos documentais: “[...] a 

fotografia continua sendo apenas essa arte da boa composição, dos bons instantes e das 

intuições que não se explicam. E o que o filme nos fala é apenas sobre uma arte sem 

processo, somente a performática ação do autor”. 

No que diz respeito à relação entre a fotografia e o cinema, o documentário 

ressalta a figura do fotógrafo, sendo seu retrato em preto e branco projetado na tela 

grande, uma figura “monástica”, composta apenas do rosto do fotógrafo, de 

sobrancelhas brancas, traços fisionômicos marcantes pela sua idade, cabeça raspada 

tudo isto sobre um fundo preto que realça o rosto do fotógrafo. Para Entler (2015), a 

                                                
8 O SAL DA TERRA. Direção: Win Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Produtor: David Rosier. Roteiro: 
Camille Delafon, David Rosier. País: Brasil, França, Itália. 2014. 1 DVD (110 min), son., color. 
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posição de Salgado é ingrata por ele ser clássico demais para os novos artistas, e 

“atuante demais para ser visto como história”, por ser a arte contemporânea entendida 

como a negação do momento decisivo de Cartier-Bresson que é a escola dos fotógrafos 

humanistas como Salgado, mesmo se reconhecermos a importante tradição que nosso 

discurso assume ao se basear nos clássicos da fotografia para se contrapor radicalmente 

a eles. 

Motta (2015), ao criticar os últimos documentários biográficos de Wim 

Wenders, sob o título de “Evangelhos fotográficos” – em referência ao título homônimo 

adotado por Sontag em um de seus ensaios publicado em “Sobre fotografia” (1977) – 

critica que neste documentário “[...] fulgura o semblante transcendental de Sebastião 

Salgado, insistentemente cravado bem no meio do quadro, favorecido pela mise en 

scène dramática, que o sobreimprime sobre os acontecimentos, como se ele fosse o 

emissário do Instituto da Luz”. 

Como o próprio Salgado (2014, p. 49) demonstra sua paixão pela sua 

iluminação, “[...] Adoro ficar assim, por horas, espreitando, enquadrando, trabalhando a 

fundo a luminosidade”, o que nos esclarece esta preferência pelo contraluz, que também 

é exageradamente acentuado no tratamento destes céus recheados de nuvens 

contrastadas, que seria um tanto mais lógico o fotógrafo indicar que a luminosidade que 

imprime em suas imagens procedesse de alguma pintura barroca – como ele relatou em 

outro documentário – ao invés de afirmar que esta luz é típica da paisagem mineira 

quando ele observara quando criança. Para Motta (2015) a questão reside no que se 

entende por “estúdio Salgado” e também do consagrado diretor, “[...] é esse tufo 

humanista, essa protuberância moral. Graças a ela, as boas intenções passam por cima 

das próprias imagens”. Não há nada a ser mostrado, tudo já está perfeitamente digerido 

pelo fotógrafo, nada a ser julgado pelo espectador. Ambos, fotógrafo e cineasta, 

substituem a sensibilidade, o saber e o sofrimento dos leitores: “[...] insipidez de um, 

triste acaso do outro”. 

 
 
Considerações finais 

 

A partir do debate levantado até aqui, entende-se parcialmente a grande 

aceitação de suas imagens, porque nelas há uma forte estética religiosa, facilmente 

comparável a estética barroca. Isto se confirma por meio dos elementos compositivos de 
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suas fotografias, como a luz que transpassa nuvens carregadas e iluminam os 

desafortunados, a expressividade rebuscada dos gestos de seus personagens. Enfim, uma 

estética iconográfica cristã que é uma das marcas de seu estilo. 

O que nos leva a entender que ele não considera os dilemas da fotografia, não 

faz um “autoexame” sobre o trabalho da fotografia ou as questões éticas ou estéticas que 

envolvem a atividade da fotografia documental. Logo, é questionável que foi ao sabor 

do acaso que ele tenha sido empurrado para estes fenômenos, pois o mesmo relata que 

optou pela fotografia social sobretudo pela sua atuação nos movimentos católicos e 

também da esquerda militante, o que é possível afirmar que o fotógrafo escolhe seu 

tema, bem como opta por uma estética, dentre tantas outras formas de produzir as 

fotografias. 

Assim, Salgado se inscreve neste mesmo sistema que tanto critica, por ser 

também patrocinado por grandes empreendimentos multinacionais. Um exemplo é seu 

último livro Gênesis, amparado com recursos da multinacional Vale e entre outros 

parceiros, como a semanal Paris Match e o diário inglês The Guardian, além de 

fundações norte-americanas. Os recursos atingiram a incríveis 1 milhão de euros por 

ano, perfazendo um total de oito milhões, período de duração deste projeto9, conforme 

matéria de Zanatta (2013, p. 18). O que supõe que o maior fotógrafo gera lucro, tira 

proveito do sistema que ele próprio reprova, fato este que torna suspeita suas boas 

intenções. 

O que se nota por meio de seus depoimentos é a pretensão de uma onipresença, 

e, com isso, a formação de uma visão que é única, de um olhar que tudo quer dominar 

(onipotente), até porque não se pode reunir todas as diferenças de cultura a uma 

unidade, a um livro ou a uma exposição, por mais grandiosa que seja a publicação 

ilustrada. O que nos lembra constantemente a crítica barthesiana sobre o 

“academicismo” da exposição The Family of Man. Esta crítica aponta que não há uma 

unidade da espécie humana, muito menos essa universalidade de gestos laboriosos. 

Como também afirma Sontag (2004, p. 44-45) “[...] cidadãos da Fotografia mundial, 

                                                
9 De antigo nome Vale do Rio Doce quando era uma companhia estatal. Não por acaso foi também a responsável pelo 
maior desastre ambiental do país, ocorrido no ano de 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais e que, 
estranhamente, o assunto deixou de ser pautado pela grande mídia e soterrado pelas pautas que tratam da disputa pelo 
poder em Brasília. Mais contraditório ainda é que o casal criou o Instituto Terra, organização sem fins lucrativos, em 
1998, para reflorestar a Mata Atlântica na fazenda Bulcão, em Aimorés, Minas Gerais, de pouco mais de 700 
hectares, de antiga propriedade da família Salgado, com o objetivo de desenvolvimento sustentável no vale do Rio 
Doce. Esta seria a melhor hora para Salgado mirar sua lente para o ocorrido, pois aí está mais uma tragédia que 
merece todo tipo de crítica e ampla discussão, e não há melhor ocasião para documentar as consequências ambientais 
e sociais diante da magnitude deste desastre ambiental. 
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todos”, que solicita uma identificação dos frequentadores de tal exposição com os 

personagens retratados, de modo que o efeito desta exposição é de fato um “humanismo 

sentimental” uma vez que os personagens ali representados são pessoas que estão a 

cumprir seu papel social, de aparência que nos agrada e que ali estão a desempenhar os 

“honrados afazeres humanos”. 

Destarte, suas imagens tornam-se símbolos poderosos que formam uma escritura 

carregada de suas nobres intenções e também de sua estética peculiar, uma retórica 

visual que alia – para o bem ou para o mal – as temáticas caras à sociedade 

contemporânea a uma estética barroca que representa a condição precária a que são 

submetidas a grande maioria que vivem nos países subdesenvolvidos, não sendo o 

resultado de um simples acaso ou imaginação do autor e muito menos uma novidade 

para o público latino-americano. 
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