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RESUMO 

 
Por ser um estilo muito abrangente e com vasta produção, a fotografia jornalística 
carece de uma delimitação com base em definições únicas que diferencie, 
universalmente, esta área das outras áreas da fotografia como um estilo específico. 
Este trabalho analisa a história e os trabalhos de três fotógrafos reconhecidos 
internacionalmente, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado e Kitra Cahana. 
Embora tendo trabalhado em épocas diferentes, permanecem referência no mundo 
da fotografia. A análise mostra que o trabalho desses fotógrafos influência o 
fotojornalismo e produz novos métodos para essa prática e tem por objetivo concluir 
caraterísticas que sejam regras ou que se apliquem à toda a produção deste tipo de 
fotografia. 
 
Palavras-chave: fotojornalismo, fotorreportagem, fotografia, jornalismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Press photography is a very wide and largely produced photography style. Therefore, 
ir lacks a precise delimitation with unique  definitions that can differ this field from 
other areas in photography as a specific style. This work analyzes the history of 
photojournalism and the work of three intarnationally recognized photographers, 
Henro Cartier-Bresson, Sebastião Salgado and Kitra Cahana. Altough theese have 
phtographed in defferent times, they reamain professionals of reference in 
photography. The analyzes show that the activity of theese photographers influence 
photojournalism and creates new methods for this practice, while its goal os to 
identify and relate characteristics that may be considered rules and area apllyable to 
the whole press photography production.     
 
Key-words: photojournalism, photography, journalism, press photo. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 
 
 

O presente trabalho analisa as caraterísticas da produção da fotografia 

jornalística. Esse é um dos estilos mais abrangentes da fotografia, porém, carece de 

uma definição precisa que aponte o que é e como é produzido, tanto na prática 

diária, quanto dentro do universo dos estudos acadêmicos. 

Esta é uma das áreas mais antigas na fotografia se considerarmos que, já em 

1842, surgiu o primeiro jornal ilustrado do mundo, o London Illustrated News, que 

trazia ilustrações feitas a partir de fotografias em chapas úmidas em suas páginas. 

Isso apenas alguns anos depois da primeira fotografia1. Contudo, nessa época, 

estas imagens (como as do London Illustrated News, por exemplo),  ainda não 

podiam ser chamadas de fotojornalismo de fato (por uma série de razões a serem 

apresentadas durante o trabalho) uma vez que este conceito de produção de 

imagens só passou a existir  começo da década de 1900. Mesmo assim, de acordo 

com especialistas, consideramos que o fotojornalismo, ou o que deu origem a esse 

estilo, já existe desde meados de do século XIX. Neste trabalho, aceitamos que a 

fotografia jornalística moderna surge com Erich Salomon, na Alemanha, em 1928. 

Desta forma, entende-se que tratamos de um estilo fotográfico com muito tempo de 

existência e extremamente abrangente. Por isso, optamos por limitar o conceito a 

três fotógrafos de épocas diferentes, porém, todos com grande expressividade 

internacional e extensas produções na área da fotografia jornalística, Henri Cartier-

Bresson, Sebastião Salgado e Kitra Cahana.   

Pensando nisto, o presente trabalho apresenta e conceitua esta área da 

fotografia. Começamos por realizar um apanhado histórico resumido da fotografia de 

imprensa, mostrando momentos importantes, fotógrafos, publicações e tecnologias 

que deram rumo à prática. Ao final do capítulo histórico, realizamos um apanhado 

das principais caraterísticas encontradas e mantidas ao longo dos anos deste estilo 

fotográfico acompanhadas de explicações sobre cada uma. 

Em seguida, estão apresentadas as biografias, dos três fotógrafos escolhidos 

para se analisar o fotojornalismo. Através destas biografias, é possível entender em 

quais momentos de suas vidas eles realizaram o tipo de produção que se encaixa no 

tema do trabalho, além de compreender as influências de cada.  

                                                 
1 Acredita-se ser a primeira pois é a única de que se registro atualmente. Feita em 1826. 
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Com essas definições feitas, analisamos, as fotografias selecionadas para 

cada fotógrafo, mostrando suas caraterísticas principais e suas inovações. Esta 

seleção tem o objetivo de agrupar toda a produção fotojornalística dos três 

profissionais escolhidos. Mesmo esta, é extensa demais para ser analisada nesse 

trabalho. Logo, optamos por não escolher reportagens específicas, mas sim, fotos 

marcantes de toda a carreira fotográfica de Henri Cartier-Bresson, Sebastião 

Salgado e Kitra Cahana. As imagens selecionadas são marcantes, amplamente 

conhecidas e disponíveis na internet, de forma que as análises obtidas a partir delas, 

podem ser aplicadas a todo o trabalho dos três. Também optamos por escolher, no 

máximo, 15 fotografias para cada fotógrafo, de forma que a análise feita no trabalho 

seja o mais abrangente possível para as produções de cada um e não seja longa 

demais ou vasta demais. Por fim, as conclusões a respeito dos estilos dos fotógrafos 

são apresentadas listadas na forma das caraterísticas específicas que definem como 

cada um deles pratica (ou praticava) o estilo tema do trabalho às suas próprias 

maneiras.  

Como parte da metodologia da pesquisa, utilizamos tanto imagens quanto 

livros a respeito da história do fotojornalismo e biografias sobre os três fotógrafos 

escolhidos, além das imagens buscadas na internet. Isso possibilitou que se 

pudessem tirar conclusões respeito de como é praticado o fotojornalismo. 

Neste trabalho, acreditamos que as caraterísticas que concluímos não 

possam, de fato, serem transformadas em regras gerais para toda a produção, já 

que estamos tratando de uma prática que acontece diariamente, no mundo inteiro a 

mais de um século e possuí um volume incalculável de produção. Porém, 

pretendemos atingir a maior objetividade e fidelidade possíveis nestas definições. 

Para isso, analisamos não somente informações históricas, mas também realizamos 

nossa própria analise acerca das fotografias selecionadas e mostradas de Henri 

Cartier-Bresson, Sebastião Salgado e Kitra Cahana, levando em consideração os 

gostos pessoais, objetivos, maneiras de fotografar, de editar e de tratar, temas das 

reportagens e especificidades imagéticas. 
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2.  JUSTIFICATIVA  

 

 

O fotojornalismo é considerado uma maneira específica de se realizar tanto o 

jornalismo quanto a fotografia e, assim, trata-se de uma forma de arte também. Esta 

área fotográfica é uma forma de jornalismo pois utiliza, também, caraterísticas da 

reportagem convencional mas que, neste caso, são realizados através de imagens 

ao invés de texto ou palavras que, por definição, é fotografia também. Em resumo, a 

fotografia é a reportagem e vice-versa.  

A fotorreportagem existe há um século e é tão comum quanto o próprio 

jornalismo escrito. Esta prática se tornou ainda mais utilizada por causa da facilidade 

e da velocidade do compartilhamento de fotos e vídeos com as quais contamos, 

principalmente, a partir da popularização da internet, mas que já aparecida no 

jornalismo desde meados do século XIX em revistas que reproduziam gravuras das 

fotos. É também um tipo popular da fotografia por causa do grande poder de impacto 

que as imagens possuem se comparadas ao texto. É possível dizer que, 

especialmente na época dos smartphones, câmeras digitais a preços acessíveis e 

internet, o compartilhamento de imagens faz parte do cotidiano. Por tudo isso, é 

importante que existam discussões a respeito da fotografia no meio acadêmico e, 

especialmente, da fotografia jornalística quando o meio acadêmico é a Comunicação 

Social. Com efeito, o assunto não é muito frequente entre pesquisas da área. A 

maior produção a respeito de conceitos e métodos de fotografia surge de discussões 

entre os próprios fotógrafos que praticam o fotojornalismo e normalmente são 

discussões que consideram, quase totalmente, a técnica a respeito do estilo.  

Esta pesquisa foi motivada pelo interesse em se tratar a fotografia como tema 

científico e trazer esta discussão para outro ambiente além da prática fotográfica 

profissional, propriamente dita.  

Existem diversos fotógrafos no mundo realizando a fotorreportagem 

diariamente, com base em caraterísticas e definições técnicas moldadas durante 

todos os anos de produção da fotografia jornalística mas, que, são abrangentes 

demais e não definem nem delimitam o que é, de fato, produzir este estilo 

fotográfico. Inicialmente, podemos dizer que a fotografia jornalística é aquela que é 

feita para uma publicação em um meio de imprensa. 
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  Desta forma, esta pesquisa é motivada pelo interesse em auxiliar a tornar a 

discussão da fotografia jornalística um tema acadêmico e também pelo interesse em 

definir o fotojornalismo em seu sentido e técnica de uma maneira mais universal e 

abrangente do que os conceitos que se limitam aos, já mencionados, meios de 

imprensa.  

 Visto este problema, justificamos a escolha de limitar a pesquisa apenas à 

história resumida e ao trabalho de 3 fotógrafos reconhecidos internacionalmente e 

historicamente, que têm vários trabalhos publicados na área do fotojornalismo e 

possuem um repertório que os torna referência para outros profissionais da área em 

todo o mundo. Além disso, são profissionais que se tornaram referência nos temas 

que tratam em seus trabalhos e nos seus estilos fotográficos. Vemos, por exemplo, a 

fotografia do dia-a-dia, no caso de Cartier-Bresson e a fotografia das condições 

sociais, no caso de Sebastião Salgado e Kitra Cahana. 

 Escolhemos apenas imagens marcantes dos fotógrafos, e não mais do que 

10 para cada um, pois elas são capazes de revelar o estilo deles de maneira mais 

sucinta, o que facilita a compreensão das análises e das conclusões que fazemos a 

respeito do estilo de trabalho de cada um. Logo, todas as imagens fazem parte de 

trabalhos importantes e de conhecimento geral de cada fotografo, além disso, são 

trabalhos amplamente divulgados e de fácil acesso, principalmente, na internet.  
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3.  OBJETIVO GERAL 

 

 

Pesquisar caraterísticas gerais para toda a produção fotojornalística ao longo 

da história e determinar quais são aquelas que se mantêm durante os anos, até o 

presente. Avaliar os conceitos e práticas da fotorreportagem nos trabalhos de 

Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson e Kitra Cahana mostrando como estes 

profissionais definem e praticam este tipo de fotografia. Através das análises 

geradas, pode-se estabelecer padrões e algumas caraterísticas comuns ao 

fotojornalismo em geral e, principalmente, algumas específicas aos trabalhos dos 

três fotógrafos mencionados para que se possa definir o que é o fotojornalismo e o 

que torna esta área uma divisão específica da fotografia, como ela foi criada e 

desenvolvida através da própria prática.  
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4.  METODOLOGIA  

 

 

 Com a finalidade de realizar um estudo de caracterização da linguagem 

fotográfica do fotojornalismo, trabalhamos com reportagens e séries realizadas 

dentro do universo já delimitado desta pesquisa, ou seja, analisar esta vertente da 

fotografia com base em três fotógrafos Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado e 

Kitra Cahana. 

Em um levantamento inicial foi encontrado pouco material acadêmico a 

respeito das definições deste estilo fotográfico. Também não encontramos trabalhos 

científicos anteriores que tiveram como objetivo defini-lo e distingui-lo dos demais 

estilos fotográficos. Desta forma, esta pesquisa pode ser classificada como de 

caráter exploratório por entrar em um tema muito abrangente, mas com viés 

acadêmico. De acordo com Vergara (2000, p.47), “a pesquisa exploratória se aplica 

quando a mesma “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado”.  

Este trabalho foi realizado, em grande parte, através de pesquisa qualitativa 

com base em consultas bibliográficas e pesquisas analíticas e descritivas tendo 

como foco os três importantes fotógrafos. A pesquisa bibliográfica é fundamental 

para se explicar e compreender o tema deste trabalho. A análise de autores que 

pesquisam o campo apresenta, principalmente, uma história dessa área da 

fotografia, visando pontos principais e imagens marcantes que ocorreram durante o 

século XX.  

Esta parte com viés histórico da pesquisa apresenta definições gerais do 

tema. Pois, desta forma, pode-se apresentar, delimitar e perceber quais são 

caraterísticas universais que se aplicam a este tipo de fotografia. Isso porque 

entendemos que este tema é muito abrangente por ser praticado diariamente por 

vários fotógrafos há mais de um século. Nesta parte, ainda não realizamos análise 

crítica das informações apuradas. A análise histórica será apenas uma coletânea 

bibliográfica de autores que já trabalharam o tema.  

Referências históricas, como jornais e fotografias, são utilizadas para mostrar, 

através de exemplos, como a linguagem aqui apurada surgiu, evoluiu e se 

modificou. Imagens fotográficas também são utilizadas na análise dos trabalhos dos 

fotógrafos escolhidos para que se possam observar as caraterísticas das produções. 
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Devido à impossibilidade do pesquisador de ir a campo, observar e entrevistar 

os três fotógrafos escolhidos2 a pesquisa para o trabalho, como já mencionado,  foi 

realizada de forma exclusivamente documental, através da observação de 

entrevistas, biografias, fotografias, exposições, artigos e livros produzidos pelos 

próprios fotógrafos além de consulta à estudos realizados por outros autores sobre o 

trabalho destes profissionais. A pesquisa apresenta a análises do próprio 

pesquisador feita através da observação dos trabalhos dos fotógrafos, que estão 

amplamente acessíveis através de livros e sites oficiais.  

Afora Henri Cartier-Bresson, os outros dois fotógrafos escolhidos ainda são 

vivos. Neste caso, todo o material acerca do trabalho de Cartier-Bresson tem como 

base fontes bibliográficas oficiais, como biografias e o site da agência fotográfica 

Magnum Photos, fundada pelo próprio Henri Cartier-Bresson juntamente com Robert 

Capa, David Seymour, George Rodger, William Vandivert e Maria Eisner. Isto, 

somado à pesquisa de entrevistas que foram concedidas pelo próprio fotógrafo. Para 

Sebastião Salgado e Kitra Cahana, é possível encontrar, além dos tipos de 

documentos e registros de pesquisa já citados, conteúdos recentes, como de 

palestras ou entrevistas, de modo que estes dois fotógrafos ainda são ativos na 

área.  

A pesquisa a respeito da fotógrafa Kitra Cahana, a mais jovem dos três, foi 

realizada de forma um pouco diferenciada. Ela nasceu em 1987 e tem seus 

primeiros trabalhos fotojornalísticas datados de 2005. Desta forma, ainda não 

existem biografias ou referências bibliográficas feitas por outros pesquisadores e 

autores a respeito de Kitra Cahana. Por isso, a pesquisa realizada sobre esta 

fotógrafa é baseada em fontes documentais retiradas de sites que produziram 

material sobre o trabalho dela, sendo que a maior parte é baseada em entrevistas e 

palestras concedidas pela mesma.  

A coleta total de informações sobre a história do fotojornalismo e os 

fotógrafos durou cerca de um ano. Neste período, foram incluídas análises da 

história desse estilo fotográfico, biografias dos fotógrafos e algumas fotografias 

deles. As fotografias escolhidas são apenas fotojornalísticas, mesmo que os 

fotógrafos tenham realizado outros tipos de fotografia em suas carreiras, analisamos 

apenas aquelas que tem a finalidade de serem reportagens, que foram publicadas 

                                                 
2 Cartier-Bresson já é falecido e tanto Sebastião Salgado como Kitra Cahana não moram no Brasil. 
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por veículos de comunicação e que, os próprios fotógrafos, consideram 

fotojornalismo, e não outro estilo. Esta não é uma pesquisa que se aprofunda em 

cada reportagem ou período da vida dos três escolhidos, por isso, foram 

selecionadas um máximo de 15 fotografias de cada um, de qualquer reportagem, 

isso visa estabelecer caraterísticas gerais e comuns aos trabalhos deles e, 

finalmente, ao fotojornalismo.  

Após a coleta dos trabalhos de informações sobre os fotógrafos e 

levantamento de trabalhos dos mesmos realizados nas áreas do fotojornalismo, foi 

feita uma análise das características das imagens selecionadas, visando perceber 

qual o contexto, os objetivos e as caraterísticas físicas das fotografias, em questão 

de enquadramento e tratamento, por exemplo. Estas observações nos servem para 

entender como cada um realiza o seu trabalho.  

Para esta fase de análise destaca-se uma metodologia semelhante à utilizada 

no trabalho Uma Breve Análise Crítica do Fotojornalismo Brasileiro de Bruno Mourão 

Paiva, Cicliciane de Jesus Salim e Jorge Carlos Feltz (PAIVA et al, 2007).  Neste 

trabalho, os autores se propuseram a realizar um levantamento de fotografias 

publicadas em vários jornais importantes do Brasil e realizar comparações e análises 

das imagens escolhidas. Os autores utilizaram várias caraterísticas tanto da 

condição física da imagem como caraterísticas do fotógrafo. Dentre elas, se 

destacam as propostas de analisar escala tonal, ponto focal, formato físico da 

fotografia, cores, entre outras caraterísticas. Também foram utilizadas questões 

como legendas e quantidade de imagens produzidas por um mesmo fotógrafo. 

Na etapa de analise de conteúdo das fotografias observadas de Sebastião 

Salgado, Cartier-Bresson e Kitra Cahana também foram utilizados padrões físicos 

das imagens que possam caracterizar fotorreportagem nos trabalhos de cada um.       

A pesquisa, fundamentalmente, está dividida em duas partes, os fotógrafos e 

o fotojornalismo. Esses dois assuntos são pesquisados separadamente para que, 

posteriormente à pesquisa, os temas possam ser associados visando cumprir o 

objetivo de definir e conceituar o estilo fotográfico. Para a pesquisa acerca de 

fotojornalismo, o método utilizado é mais exclusivo à bibliografias impressas. Foram 

utilizados, principalmente, os livros Tudo Sobre Fotografia (HACKING et al. 2012) e 

Uma História Crítica do Fotojornalismo Ocidental (SOUSA, 2004), pois percebemos 

que estas duas obras dão uma visão abrangente da história da fotografia e do 

fotojornalismo desde seu início.  
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5.  HISTÓRIA DO FOTOJORNALISMO 

 

 

Nesse capítulo, relatamos uma breve história da fotografia jornalística. 

Utilizamos Jorge Pedro Sousa que, em Uma História Crítica do Fotojornalismo 

Ocidental (SOUSA, 2004), divide essa história em três partes, ou três revoluções, 

como mostramos a seguir. 

 

  

5.1.  FOTOJORNALISMO NO SÉCULO XIX 

 

 

 A fotografia veio da ideia da câmara escura, na qual a luz entra por apenas 

um furo em uma caixa e é projetada sobre a superfície oposta ao furo. No século 

XIX, essa ideia deu origem às primeiras fotografias. Destas, a única que se tem 

registro e que existe até hoje, data de 1826, e foi feita pelo francês Joseph Niépce 

(figura 1) (HACKING, et al. 2012, p. 18 e 19).  

 
Figura 1. Vista da janela da casa de Joseph Niépce.  França. 
Fonte: http://www.environmentalhistory.org/revcomm/wp-content/uploads/2011/02/4-1-
niepce-view_from_the_window.jpg 
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Esta imagem foi feita sensibilizando uma placa de estanho e necessitou de 8 

horas de exposição para ser gravada. Nos anos seguintes, muitos avanços foram 

realizados na fotografia, dos quais, se destaca o do francês Luis Jaques Mandé 

Daguerre (1787 – 1851) que desenvolveu a fotografia sobre placas de prata, 

atingindo um resultado mais nítido e que podia ser revelado com mercúrio, 

produzindo, assim, positivos 3  das fotos, além de reduzir, consideravelmente, o 

tempo de exposição (de horas para minutos). Com esse processo, os temas das 

fotografias não precisavam mais ser objetos que permanecessem estáticos por 

horas.  

O primeiro marco para o fotojornalismo, de que se tem registro, foi um 

incêndio que ocorreu na cidade de Hamburgo em 1842. Registrado por Carl Fiedrich 

Stelzer em daguerreótipos. No mesmo ano, surgia o do jornal The London Illustrated 

News4 “(...) revista semanal que por muito tempo esteve a frente das publicações 

ilustradas (...)”. “Esta é, provavelmente, a primeira fotografia de notícia (news photo)” 

(SOUSA, 2004, p.26). A edição também contou com ilustrações totalmente 

produzidas da cidade de Hamburgo em chamas “ 

 

(...) para reproduzir esta tragédia [incêndio em Hamburgo], seus artistas [do London Illustrated News] 
foram às pressas ao British Museum e copiaram uma velha gravura de Hamburgo, acrescentando 
chamas à representação evocativa, porém inusitada. (figura 3) (HACKING et al. 2012, p.50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Quando a luz é gravada na superfície ela produz uma imagem invertida em relação à original 
(negativo), pois partes mais iluminadas se tornam mais escuras pela queimadura que a luz causa. 
Outra superfície pode ser exposta a partir da primeira e invertendo as áreas de iluminação novamente 
(positivo), ou seja, voltando ao original. 
4 Considerado o primeiro jornal ilustrado do mundo. Começou a ser impresso em 1842, em Londres, 
com objetivo de ilustrar reportagens textuais. 
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Figura 2. Reprodução ilustrada do daguerreotipo do incêndio. 
Fonte : http://www.cachecoins.org/hamburgp1.jpg 

 
       
 

Jorge Pedro Sousa aponta que, na época, além da impossibilidade de se 

reproduzir a fotografia, havia uma cultura que dava preferência aos desenhos: 

 

Nos primeiros tempos, as imagens (...) eram entregues a gravadores que as reproduziam em 
madeira (xilografia) (...) [está prática] punha também em causa a ‘veracidade’ das imagens: 
com efeito, os gravadores muitas vezes acrescentavam elementos de sua ‘lavra’ às imagens 
que reproduziam, chegando até a assiná-las. (SOUSA e ALEXANDRINO, apud. SOUSA, 2004, 
p. 26 e 27). 

 

Em 1851, outra tecnologia influenciou o fotojornalismo. Friderich Scott Archer 

inventou o processo do colódio úmido, uma mistura que era aplicada sobre uma 

placa de vidro. Este processo reduziu ainda mais o tempo de exposição, que era de 

minutos ou horas, para apenas segundos, como vemos:  

 

Este procedimento [colódio úmido] deveria ser feito rapidamente, antes que a mistura secasse 
pois (...) as áreas expostas à luz secavam mais rapidamente que as não expostas (...) como a 
mistura secava muito rapidamente, o fotografo deveria estar sempre próximo a uma câmara 
escura (um laboratório), onde pudesse preparar as chapas, coloca-las dentro da câmera 
fotográfica e revela-las após as exposição à luz, tudo em menos de 15 minutos. (FERREIRA, 
2008)  
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Este era o melhor processo à época da guerra da Criméia5 e foi utilizado para 

fotografá-la. É de consenso dos estudiosos que as primeiras fotografias jornalísticas 

datam da guerra da Criméia, quando o governo inglês, com fins de propaganda, 

enviou fotógrafos à esta região em conflito para registrarem cenas amenas do 

ambiente e mostrar registros que dessem a sensação de que a guerra ia bem para a 

Inglaterra (FERREIRA, 2008). Adriana Ferreira (2008) comenta “As imagens 

produzidas pelo fotógrafo oficial da Coroa [Roger Fenton], mais que documentar o 

conflito, serviram para acalmar a opinião pública britânica quanto ao estado de 

saúde e condições de vida dos soldados”.  

Dentre os fotógrafos enviados à guerra da Criméia, o mais importante foi Roger 
Fenton, pois, são dele, as únicas imagens que foram preservadas do conflito até 
hoje (figura 3 e figura 4).  
 

Figura 3. Soldados posando. Roger Fenton.   
Fontes : http://www.allworldwars.com/image/072/Fenton011.jpg    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Ocorrida de 1853 a 1856 opondo Russia à Inglaterra e aliados pelo controle de uma base naval na 
peninsula da Crimeia, hoje, na Turquia.  
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Figura 4. Vale da Sombra da Morte. Roger Fenton.   
Fonte : https://media2.wnyc.org/i/620/372/c/80/photologue/images/22/fact_errol_on_web.jpg  

 
 

Como a expedição fotográfica foi patrocinada pela rainha Vitória 6 , ele 

“trabalhou sob as ordens de “não ofender o bom gosto Vitoriano”. Fenton evitou 

fotografar os revezes dos soldados (...) em nenhuma delas [fotos] forma vistos os 

“horrores da guerra”” (FERREIRA, 2008). 

As imagens de Fenton foram publicadas pelo London Illustrated News em 

forma de gravuras e com intervenção, não só de estilo, mas também criativa, dos 

desenhistas. “Da guerra da Crimeia em diante, todos os grandes acontecimentos 

serão reportados fotograficamente”  (SOUSA, 2004, p.35). 

Outro conflito importante para o fotojornalismo e para o século XIX foi a 

guerra civil americana, ou guerra da secessão7, que ocorreu nos Estados Unidos. 

De acordo com Sousa (2004, p.35) “(...) o primeiro conflito a ser massivamente 

coberto por fotógrafos”, que comenta também “As práticas de construção imagética 

tiveram alguma influência durante a guerra civil americana: Gardner [fotógrafo] 

chega a rearranjar o corpo de um sulista na célebre foto de um soldado intitulada 

“Home of a Rebel Sharpshooter”” (SOUSA, 2004, p.36) (figura 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 1819 – 1901. Inglaterra 
7 Guerra que durou de 1861 até 1865 opondo estados do sul e do norte dos Estados Unidos após os 
estados do sul se declararem uma república independente aonde a escravidão não seria abolida. 
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Figura 5. Home of a rebel sharpshooter (o lar de um atirador rebelde) . Alexander 
Gardner. 
Fonte : http://www.loc.gov/exhibits/treasures/images/4a40262x.jpg 

 
 

Outro ponto importante da cobertura fotográfica desta guerra foi a censura 

mais leve às imagens, “as imagens obtidas eram muito parecidas esteticamente com 

as da Criméia; porém, algumas delas surpreenderam as pessoas por exibir corpos 

de soldados mortos” (FERREIRA, 2008). O fotógrafo norte-americano Matthew 

Brady, por exemplo, montou e financiou uma expedição fotográfica para cobrir o 

conflito e fotografou, desde equipamentos bélicos, até campos de batalha com 

mortos. Brady tinha intenção de vender suas fotografias porém, não obteve o 

sucesso esperado devido às intenções editoriais dos jornais (FERREIRA, 2008). 

Sobre esse assunto, Sousa também comenta que  

 

A cobertura fotográfica da Guerra Civil abrangeu também, especialmente no seu início, 
imagens idealizadas de oficias garbosos a conduzir ordeira e heroicamente seus soldados na 
frente. O relato duro e cruel das realidades (mortais) do conflito só aparece numa fase 
posterior. (SOUSA, 2004, p. 37) 

 

Por isso, certas imagens de Brady não foram utilizadas por muitas 

publicações. Durante esta guerra, o público se acostumou melhor com as fotografias 

mais reais. Ferreira (2008) comenta “Em nome do realismo, permitia-se – exigia-se – 

que se mostrassem fatos desagradáveis, brutais”. Ainda para Sousa, esta  cobertura 

criou alguns conceitos como a percepção de que o público desejava ter informações 

visuais sobre os conflitos, a noção que de concorrência na velocidade de reprodução 
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das fotografias (já que haviam jornais ilustrados suficientes para isso) e a noção de 

que os eventos precisavam ser cobertos de perto (SOUSA, 2004, p.37 e 38). Sousa 

comenta sobre o pós-guerra da secessão:   

 

Foi apenas por volta a última década do século passado [século XIX] graças a emergência da 
imprensa popular, de que resultou a contratação de fotojornalistas de tempo inteiro por Pulitzer 
e Hearst, que o profissionalismo fotojornalístico começou a vir  de cima – em definitivo, grande 
parte da produção fotográfica deslocou-se para a imprensa, abandonando o estúdio (...). 
(SOUSA, 2004, p.40). 

 

Outros fatos marcaram a fotografia neste século. George Walker Eastman 

criou, em 1884, a película fotográfica flexível e em tira, ou seja, com várias poses e 

tempo curto de exposição. Eastman, também lançou, em 1888 a primeira câmera 

Kodak8 que era carregada com a nova película (SOUSA, 2004, p.45). 

 Ainda no final do século XIX, foi criado o halftone9 que permitiu a reprodução 

de fotografias nas páginas dos jornais. O halftone, apesar de ainda não ser a 

fotografia de fato, era uma reprodução fiel da imagem, não uma gravura. Era 

também um modo de reprodução extremamente rápido e podia ser copiado de forma 

padronizada, pois era feito por máquina. As consequências deste processo foram 

fotos reproduzidas na íntegra e iguais para todos os jornais. As fotos ganharam 

importância como registro superior à do desenho. 

 

 

5.2.  FOTOJORNALISMO NO SÉCULO XX 

 

  

Os conflitos e revoluções que ocorreram já no começo do século XX geraram 

grande demanda do público em testemunhos fotográficos dos acontecimentos, logo, 

havia a necessidade de fotojornalistas nas publicações (HACKING, et al. 2012, 

p.188).  

 No começo do século XX acontece a Primeira Guerra Mundial. Fotógrafos do 

mundo inteiro e, inclusive, dos próprios batalhões dos exércitos realizaram a maior 

                                                 
8 Primeira câmera a ser carregada com filme flexível de várias poses ao invés de chapas individuais 
de vidro ou metal, por isso, apresentava formato reduzido se comparada a outras da época. 
9  Processo de ilustração no qual vários pequenos pontos pretos, com tamanhos diferentes e 
distâncias diferentes entre si são impressos sobre uma superfície e, quando vistos de uma certa 
distância, formam uma imagem, no caso, uma fotografia. 
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cobertura fotográfica já feita de um evento até então. Sousa (2004, p.71) comenta 

que “ao contrário do que viria a acontecer na Segunda Guerra, a cobertura 

fotojornalísticas do conflito de 1914-1918 não necessitou de grande organização e 

logística – tratava de um conflito centrado em trincheiras, não na guerra relâmpago 

ou em rápidas movimentações militares”.  

Ainda assim, as consequências da guerra foram grandes para o 

fotojornalismo, visto que:  

 
À época [anos antes da primeira guerra mundial] alguns meios impressos dos EUA, Reino 
Unido, França e Alemanha possuíam já um staff de fotojornalistas que cobriam eventos de 
rotina (...)”. Enquanto que, “no final da grande guerra, a maioria dos jornais já tinha, ou estava 
em vias de ter, a sua própria equipe de fotojornalistas. O New York Times, por exemplo, 
instalou-a em 1922”. (Sousa, 2004, p.70). 

  
O Illustrated London News publicou a foto de um soldado britânico usando 

uma máscara de gás em sua primeira página na edição de 11 de Dezembro de 1915 

(figura 6) (SOUSA, 2004, p.70), e a revista francesa Le Miroir10 publicou fotografias 

das baixas nas trincheiras francesas em várias edições de 1916 (HACKING, et al. 

2012, p.188).  

 
Figura 6. Capa do Ilustrated London News. 

  Fonte: http://www.culture24.org.uk/asset_arena/8/20/99/499028/v0_master.jpg 

 

                                                 
10 Revista ilustrada francesa, publicada em Paris de 1912 até 1920, reconhecida por grande cobertura 
da Primeira Guerra. 
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No período do entre-guerras, tendo em vista o sucesso da fotografia, surgiram 

revistas importantes como a Vu11 e a Regards12, ambas na França, e a revista Life13, 

nos EUA. Isso, além da agência Dephot14 de fotojornalismo, na Alemanha. 

Sobre as publicações mencionadas, Sousa afirma:  

 

A forma como se articulava o texto e a(s) imagem(ns) nas revistas (...) permite que se fale com 
propriedade em fotojornalismo. Já não é apenas uma imagem isolada que interessa, mas sim o 
texto e todo o “mosaico” fotográfico com que se tenta contar a “estória”, não raras vezes 
interpretando-se o acontecimento (...) as fotos na imprensa, enquanto elemento da 
midiatização, vão mudar.  (SOUSA, 2004, p.73) 

 

O período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial também contou com vários 

avanços técnicos na área da fotografia. Um destes foi a criação do flash de 

lâmpada 15 , na Alemanha. Por ser mais simples de transportar e disparar, ele 

substituiu rapidamente o flash de magnésio 16 . Surgiram também as câmeras 

35mm17 na década de 1920. A Ermanox18 lançou sua câmera de pequeno formato 

em 1924, também para filme 35mm e com uma lente de grande abertura, que 

permitia mais luminosidade para fotos em interiores. Esta câmera se tornou famosa, 

por ter sido usada por Erich Salomon. A Leica19 lançou, em 1930, uma câmera de 

pequeno formato com objetivas intercambiáveis e filme de 36 poses. Sobre estas 

câmeras, Sousa comenta: 

 

O fotojornalista, com ela, ganha mobilidade, pode posicionar-se melhor face ao evento, 
explorando pontos de vista variados, passa mais facilmente despercebido, não necessita usar 
constantemente flash para fotografar em interiores e tem à sua disposição uma gama de 
objetivas permutáveis (...) (SOUSA, 2004, p.73). 

    

                                                 
11 Revista ilustrada francesa, publicada em Paris de 1928 até 1940. 
12 Revista ilustrada francesa, publicada em Paris de 1932 a 2003 como revista ilustrada e, depois 
deste ano, como jornal de notícias gerais. 
13 Revista ilustrada norte-americana, publicada a partir de 1883 em Nova York como revista semanal 
até 1978, depois deste ano, como revista mensal até 2000. Voltou a ser publicada em 2004, não mais 
como revista, mas como suplemento fotográfico para jornais nos Estados Unidos. 
14 Agência alemã de fotojornalismo. Fundada em 1928 por Simmon Guttman.  
15 Uma lâmpada sobrecarregada e cercada por uma superfície refletora explode para produzir um 
flash de luz.  
16 Uma mistura química forma pólvora de magnésio, que explode e gera um flash de luz. 
17 Câmeras que utilizam película de filme em que cada frame tem diagonal de 35mm. 
18 Fabricante alemã de câmeras fundada em 1924. Inaugurou as lentes claras e pequeno formato.  
19 Fabricante alemã de câmeras fundada por Oskar Barnack e Ernest Lietz que começou a produzir 
em 1923. Foi a primeira fabricante a produzir câmeras compactas com filme 35mm. 
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 Este tipo de câmera, através da discrição e portabilidade que fornece, faz 

surgir, no fotojornalismo, a candid photography, expressão criada pelo diretor da 

revista inglesa The Graphic20. De acordo com Sousa (2004, p.77) esta é “a fotografia 

não posada, não protocolar (...) que tenta surpreender as figuras (públicas) em 

instantes durante os quais abrandam a vigilância (...) Uma fotografia que procura 

retratar o quotidiano.”  

 O estilo da candid photography foi, principalmente, inaugurado pelo alemão 

Erich Salomon (1886-1944) (figura 7) (SOUSA, 2004, p.77). Também responsável 

por criar um estilo de trabalho que se tornou referência. Sousa comenta: “A partir de 

Erich Salomon (...) toda uma nova raça de fotojornalistas rompe com a ideia de que 

o repórter fotográfico pouco mais era do que o simples servidor ao qual cabia obter 

uma fotografia” (SOUSA, 2004, p.77). 

    
Figura 7. Erich Salomon segurando sua câmera Ermano x. 

                          Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f0/Erich_Salomon.jpg 

 
                              

 

 Salomon foi, principalmente, um fotógrafo de eventos. Seus métodos de 

trabalho e suas fotografias moldaram a imagem que se tinha do profissional de 

fotografia dos jornais. Isso apesar de só começar a fotografar em 1928 e seu 

trabalho durar apenas cinco anos. O estilo de Salomon era, principalmente, a 

                                                 
20 Revista ilustrada inglesa fundada em 1889, com diferentes segmentos como National Geographic e 
The Daily Graphic. Hoje, apenas a National Geographic ainda existe.  
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fotografia espontânea e, em seu período de atuação, foi o primeiro fotógrafo a se 

intitular fotojornalista e a assinar suas imagens (VIANA, 2009, p.38).  

Erich Salomon se tornou famoso nos eventos políticos e judiciários, todas as 

personalidades importantes, principalmente da política, requisitavam a presença do 

fotógrafo em certos eventos (Idem, 2009, p.35). Ele e sua família se mudaram para a 

Holanda em 1934, fugindo do nazismo, porém foram presos e transportados a um 

campo de concentração na Alemanha, onde foram mortos, em 1944.  

 Outro nome importante antes do começo da segunda guerra mundial foi o 

diretor da revista Munchner Illustrirte Presse 21 , Stephan Lorant, que viera a 

influenciar o fotojornalismo norte-americano da década de 1930 e, por sua vez, 

influenciaram toda a metodologia do trabalho a nível mundial (SOUSA, 2004, p.81, 

98, 99). Essas influências, de acordo com Sousa (2004, p.81), são: A relação 

amigável entre o fotojornalista e seu editor, a liberdade de abordagem do 

fotojornalista em relação ao tema, como um repórter, e a elaboração de textos não 

redundantes mas não mais importantes que as fotos nas revistas.  

Estas ideias foram levadas aos EUA por fotógrafos alemães fugidos do 

governo de Adolf Hitler, que assumiu o poder em 1933. São elas: o fotojornalismo 

autoral, a mudança nos designs dos jornais para darem prioridade a imagens, maior 

quantidade de fotógrafos se interessando pela profissão e imagens como substitutas 

de textos (SOUSA, 2004, p.98 e 99). Na década de 1930 foram criadas as 

teleobjetivas22 que foram usadas pela primeira vez em 1935 na agência Associated 

Press23 ao fotografar um acidente aéreo nas montanhas de Adirondack24 (figura 8).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Revista ilustrada alemã com edição em Munique e em Berlim. Foi publicada de 1924 a 1945 sob o 
título apresentado, enquanto a edição de Berlim foi publicada até 1984. 
22 Lentes com distância focal superior a 50mm (dependendo do tamanho do sensor da câmera) que 
permitem zoom ótico superior ao das lentes que eram fabricadas até então. 
23 Agência norte-americana de jornalismo e fotojornalismo. Fundada em 1846, em Nova York para 
cobrir a guerra contra o México com mais agilidade. Funciona até hoje. 
24 Cordilheira de montanhas no estado de Nova York. Em 1935, um avião da American Airlines caiu 
perto da cordilheira pouco tempo depois da decolagem, no aeroporto de Adirondack. A Associated 
Press fotografou os destroços. 
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Figura 8. Destroços do avião, em meio a uma florest a, fotografados de outro avião. 
Fonte: http://newyorkhistoryblog.org/wp-content/uploads/2014/11/NYH4AMorehouseSite.jpg 

 
 

 Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. Nessa época “Os governos 

também já reconheciam a necessidade de transmitir uma mensagem de propaganda 

positiva aos seus aliados e inimigos, ao público e mesmo às suas próprias forças 

sitiadas” (HACKING, et al. 2012, p.312).  Desta forma, os fotógrafos eram tanto 

incorporados ao exército quanto freelancers que acompanhavam os pelotões 

(HACKING, et al. 2012, p.314 e 315). “Para as agências, era, portanto, imperioso 

organizar a cobertura da guerra de forma que, para todas as frentes, fossem 

enviados fotojornalistas” (SOUSA, 2004, p.121).  As câmeras leves, acima 

mencionadas, com maior abertura, lentes intercambiáveis e as teleobjetivas 

permitiram que os fotógrafos estivessem mais próximos da ação (SOUSA, 2004, 

p.120 e 121). 

 Robert Capa (1913-1954) é um dos maiores representantes das fotografias 

da Segunda Guerra Mundial. Este fotógrafo nasceu na Hungria, mas se naturalizou 

estadunidense. Foi extremamente importante para o fotojornalismo, não só por suas 

fotos de guerra, mas pela criação da agência Magnum, que é mencionada nesse 

trabalho. Ele se juntou aos batalhões de tropas aliadas que combateram na África 

em 1942 e acompanhou exércitos americanos para Sicília, Nápoles e Paris, a 

medida que estes locais eram libertados (HACKING, et al. 2012, p.317). 
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Capa cobriu a batalha do Dia D25, inclusive desembarcando com os soldados 

no meio da batalha, como observamos (figura 9)  

 
(...) suas fotografias [as de Robert Capa] do desembarque no dia D na praia de Omaha (...) 
mostram que o fotógrafo se expôs aos mesmos perigos que os soldados. Se as imagens 
estavam às vezes ligeiramente tremidas ou fora de foco, aquilo parecia apenas realçar a 
autenticidades de seus relatos visuais. (HACKING, et al. 2012, p.314-317). 
 

Figura 9. Desembarque do Dia D. Robert Capa. 
Fonte: http://www.istantidigitali.com/wp-content/uploads/2014/11/Robert-capa-
sbarco- innormandia-4.jpg 

 
              
Mesmo assim, havia censura nas fotografias produzidas, apesar da grande 

quantidade de fotógrafos distintos presentes nesta guerra, como observa Sousa  

 

(...) a fotografia “jornalística” da Segunda Guerra Mundial foi usada com intuitos manipulatórios 
(...) e propagandísticos, mas mais eficazmente: a censura impediu a publicação da verdadeira 
face do conflito (mortos e mutilados)  e encorajou a publicação das fotografias que apoiavam o 
esforço de guerra  (...).(SOUSA, 2004, p.98 e 99) 

  

 Após a Segunda Guerra Mundial, já nos anos 1950, uma nova ideia artística 

surge na Europa, o humanismo, fazendo surgir, por sua vez, a fotografia humanista. 

O surgimento desta “coincidiu com um desejo de renovação após a destruição e o 

sofrimento trazidos pelo recente conflito global. (...) ela era também uma reação à 

suposta artificialidade da fotografia modernista” (HACKING, et al. 2012, p.322). 

Logo, fotógrafos passaram a dar importância ao significado e ao momento da 

                                                 
25 Operação na qual várias tropas americanas desembarcaram, com a maior rapidez possível na 
praia de Oamaha, na costa da Normandia, França para retomar os territórios tomados pela 
Alemanha. 
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imagem, mais do que somente a passar um testemunho visual imparcial (SOUSA, 

2004, p.123).  

Henri Cartier-Bresson é, provavelmente o mais reconhecido dos fotógrafos 

humanistas por suas imagens espontâneas da vida cotidiana. Mas, para 

especialistas, o auge desse tipo de fotografia foi a exposição The Family of Man, 

inaugurada em 1955 em Nova York. A exposição itinerante foi vista por mais de 9 

milhões de pessoas e contou com mais de 2 milhões de imagens de vários países, 

todos tratando de temas da vida humana (SOUSA, 2004 p.145). “A exposição 

apresentava grandes narrativas humanas, inspirando-se em temas atemporais, 

como o amor, o nascimento, a velhice a morte e a devoção” (HACKING, et al. 2012, 

p.323). Esta, “foi uma exposição cuja influencia se nota, mesmo hoje, em fotógrafos 

como Salgado ou Richards, que recuperam a tradição dos concerned phtograhers26”. 

(SOUSA, 2004, p.145) 

Além do estilo humanista, a fotografia realista também é de grande interesse 

do público e a existência simultânea dos dois estilos faz surgir a imprensa 

sensacionalista27 e os registros de personalidades:  

 

A êxito de prestigiosas revistas ilustradas de grande circulação, como Life, Look, Paris-Match e 
Picture Post gerou uma demanda insaciável por fotografias de acontecimentos jornalísticos 
dramáticos e aspectos da sociedade contemporânea (...) O apetite do público por imagens 
realistas levou a uma busca desenfreada por fotografias “autênticas” dos ricos e famosos (...) 
(HACKING, et al. 2012, p.374). 

 

É nesse cenário que surgem os paparazzi28. O termo passa a ser usado na 

década de 1950 para se referir a fotógrafos, muitas vezes freelencers, que 

perseguem celebridades para conseguirem imagens de suas vidas cotidianas. 

(HACKING, et al. 2012, p.375). Ainda nesse período, percebe-se o surgimento de 

revistas ilustradas não especializadas somente em acontecimentos e conflitos, mas 

em assuntos mais frios como erotismo, moda, imóveis, entre outras vertentes. O 

fotojornalismo se diversifica e se torna mais banal e cotidiano (SOUSA, 2004, p.128 

e 129). 

                                                 
26 Termo dado a fotógrafos, especialmente documentaristas e fotojornalistas, que produzem imagens 
com engajamento social. 
27  Notícias sensacionais de personalidades públicas e que dramatizam o cotidiano para ganhar 
audiência (HACKING, et al. 2012, p.375). 
28 Referência ao nome do personagem Paparazzo, um fotógrafo no filme A Doce Vida (1960) dirigido 
por Federico Felini. (HACKING, et al. 2012, p.375). 
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A década de 1970 é, para Sousa (2004, p.131), a segunda revolução. Este 

período começa com uma forte mudança na imprensa, pois a televisão se 

populariza, assim como os programas de notícias, o que cria concorrência para a 

fotografia tanto na questão jornalística quanto na questão financeira, já que os 

investimentos e patrocinadores passam a apoiar a televisão, como vemos “o desvio 

dos investimentos publicitários” fez desaparecerem várias revistas ilustradas antiga 

e já consolidadas como a Life, a Look e a London Illustrated News.” (SOUSA, 2004, 

p.152 e 153). 

A televisão força outra mudança na fotografia, pois passa a ser transmitida a 

cores e ganha o público, logo, a fotografia precisa se adaptar a esta consequência 

(SOUSA, 2004, p.156).  Quando as revistas perdem espaço para a TV, os registros 

em imagens passam a ser produtos de agências de notícias como a Sygma29, a 

Gamma30 e a Magmun31 (SOUSA, 2004, p.156). Desta forma, a fotografia diária se 

torna algo de mais difícil acesso e passa estar presente em revistas de jornalismo 

geral e publicações diárias, semanais ou mensais, como é o caso das norte-

americanas Time e Newsweek (SOUSA, 2004, p.155).    

 Entre 1959 e 1975, acontece a guerra do Vietnam32, com implicações como 

vistas “A guerra do Vietname, de “livre acesso”, talvez a última ocasião de glória do 

fotojornalismo, faz nascer vocações. Neste período, nos Estados Unidos, os 

fotojornalistas ascendem de 10 a 20mil”. (SOUSA, 2004, p.155) 

 Este também foi o primeiro conflito coberto pela televisão, tornando-se logo 

uma guerra “aberta” à imprensa. A televisão gerou concorrência por ser um meio 

mais rápido, o que forçou o desenvolvimento de novas tecnologias de transmissão 

na década de 1970 para ajudaram as coberturas fotográficas a competirem na 

cobertura. Sousa (2004, p.161) da ênfase ao sistema do Unifax, criado pela UPI em 

1972 que possibilitava transmissão quase instantânea.   

 Especialistas também dão grande importância a esta guerra pois as 

fotografias foram utilizadas para sensibilizar e mostrar a violência e os “horrores” do 

combate. Mas isso só ocorreu devido à opinião pública:  

 
                                                 
29 Agência francesa de fotojornalismo fundada em 1973. 
30 Agência francesa de fotojornalismo fundada em 1966. 
31 Agência de fotojornalismo fundada em 1947. 
32 Guerra que durou de 1959 a 1975 opondo Vietnam do Norte e EUA. Estados Unidos enviaram 
tropas ao Vietnam do Sul para ajudar a combater o movimento insurgente comunista que tinha início 
no Vietnam do Norte. 
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Enquanto existiu apoio público à guerra, as três revistas [Time, Life, Neewsweek] publicavam 
principalmente fotos das forças americanas ou do seu equipamento (...) em situações de não 
combate; pelo contrário, quando a opinião pública se tornou dominantemente anti-guerra, as 
três revistas começaram a inserir imagens de situações de combate em tomadas próximas 
aos eventos”. (SHERER, 1989, p.394 apud SOUSA, 2004, p.171) 

 
 

 Sousa (2004, p.170) afirma que as imagens dos meios de comunicação que 

mostravam o combate, mortes, prisioneiros e afins na guerra do Vietnam causaram 

uma banalização da violência. Este foi um tema tão forte nos meios de comunicação 

que Graham Greene33 chegou a protestar contra fotografias de torturas obtidas no 

Vietnam do Sul com permissão dos torturadores.  

 Esta foi a última grande guerra do século XX e também um dos últimos 

eventos mundialmente famosos, à exceção da queda do muro de Berlim, como 

veremos no capítulo seguinte. 

  

 

5.3  SÉCULO XXI 

  

 

Jorge Pedro Sousa (2004, p.198) define o início da última revolução como 

sendo “o ano da queda do muro de Berlim [1989], que simboliza, talvez, o fim da era 

das ideologias políticas. Esta, nos escombros da primeira guerra mundial, havia 

substituído a era do progresso e do positivismo em que a fotografia nasceu”. O autor 

afirma ainda que o fim da divisão política do mundo em dois hemisférios 

contrapostos leva ao aumento do turismo e das migrações e agora os conflitos 

globais e ideológicos não são mais a notícia jornalística, “pode falar-se da existência 

de uma certa crise no fotojornalismo, mas, por outro lado, essa hipotética crise pode 

apenas corresponder a uma adaptação (...) a tendência do mercado é transformar 

fotojornalismo em indústria” (SOUSA, 2004, p.198). 

 Para especialistas, os conflitos que se tornam assunto da fotografia do século 

XXI são econômicos e religiosos. Como, por exemplo, os vários conflitos existentes 

entre países do oriente médio e as guerras travadas pelos Estados Unidos por 

petróleo e política nesta parte do mundo (SOUSA, 2004, p.199, HACKING, et al. 

2012, p.403). Contudo, estes conflitos envolvem grande uso de tecnologias e, cada 

                                                 
33 Escritor inglês, também critico de cinema e de literatura. 1904-1991. 
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vez menos, combates físicos com soldados no campo de batalha, além de serem 

conflitos curtos, se comparados aos do século passado. Logo, o fotojornalismo da 

linha de frente com fotógrafos em meio as batalhas perde sentido e perde espaço 

para as coberturas televisivas. “ (...) acontecimentos como o raid americano sobre 

Tripoli34  nem sequer foram objeto de cobertura fotojornalística (...) dos grandes 

combates com muitos mortos (...) poucas fotos há”. (SOUSA, 2004, p.205) Em 

outros conflitos mais recentes, somente as agências fotográficas realizam 

coberturas, ainda assim, com ressalvas:  

 

Na guerra Irã-Iraque35, um conflito que o ocidente seguiu com atenção, devido ao petróleo a à 
ânsia de ver o fim do fundamentalismo islâmico iraniano, não se notou também qualquer 
reinvenção ou até mesmo qualquer pequena revivência do fotojornalismo de guerra “à 
Vietnam”” (SOUSA, 2004, p.205) 

  

O autor também comenta que “assiste-se a uma industrialização crescente da 

produção rotineira de fotografia jornalística, centrada no imediato (...) Mesmo a 

fotochoque continua a perder lugar em privilégio do glamour, da fotoilustração, do 

institucional, dos features e dos faits-divers” (SOUSA, 2004, p.199). 

 Isso resulta em novos rumos e temas para a prática da reportagem 

fotográfica, as fotografias diárias e cotidianas, mais de pessoas do que de 

acontecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Operação realizada pela força aérea norte-americana durante a guerra dos EUA contra a Líbia em 
que a capital deste país, Tripoli, foi bombardeada por 20 aviões norte-americanos durante a 
madrugada de 15 de Abril de 1986. 
35 Guerra que opôs os dois países que dão nome ao conflito, iniciada por Sadam Husseim, ditador do 
Iraque, que quebrou um acordo que dava uma parte da divisa entre esses dois países para o Irã. 
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6.  CARATERÍSTICAS GERAIS DO FOTOJORNALISMO 

 

  

Através da história, percebemos as várias caraterísticas da produção deste 

tipo de fotografia, algumas passageiras e outras que se tornaram praticamente 

“regras” não por serem códigos escritos e ratificados, mas por serem muito comuns 

na produção. Neste capítulo, produzimos conclusões a respeito das caraterísticas 

dessa produção em geral.  

O estilo é extremamente diversificado e passou por várias mudanças, 

especialmente durante o século XX, o que gerou uma série de caraterísticas e 

metodologias diferentes. Os interesses de fotógrafos, editores, donos de 

publicações, governos, autoridades e do público, influenciaram o trabalho de 

maneiras distintas. Ainda assim, algumas destas surgiram para se tornarem padrões 

práticos que, com o passar das décadas, foram mantidos pelos fotógrafos 

posteriores. Estas características gerais estão listadas abaixo em seis conceitos, nos 

quais toda a produção fotojornalística pode ser encaixada.  

1) Registra, em imagens, acontecimentos importantes. A primeira fotografia a 

ser reproduzida (como ilustração) em um jornal, foi o daguerreótipo das 

consequências de um incêndio na cidade de Hamburgo. Ainda no século XIX, foram 

publicadas fotografias da guerra da Crimeia, da guerra da secessão, da guerra entre 

Estados Unidos e México e da guerra franco-prussiana de 1870. Desde então, 

manteve-se a ideia de que o fotojornalismo é um registro de um acontecimento, 

neste caso, visual.   

2) É um tipo de fotografia utilizado para sensibilizar e influenciar a opinião 

pública. O estilo já surge com efeitos de propaganda na guerra da Crimeia, através 

de fotografias encomendadas, na época, pelo governo britânico. Anos depois, as 

fotografias da guerra de secessão foram utilizadas para mostrar outras faces do 

conflito ao público, contudo, muitas delas eram montadas, no local, pelos fotógrafos 

que compareciam aos acampamentos e campos de batalha, nesta época, foram 

utilizadas fotografias para defender e para criticar a guerra, como visto na história. 

Nas grandes guerras posteriores, como observamos, imagens continuaram 

sensibilizando e chocando o público de acordo com interesses editoriais específicos. 

3) Deve ser a representação da realidade. Vimos que, de meados do século 

XIX em diante, o público passa a confiar na fotografia como imagem fiel da 
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realidade, uma fotografia vale mais que um desenho ou um texto. Assim sai, cada 

vez mais, das intervenções dos fotógrafos nos assuntos e dos ilustradores nas 

reproduções, para capturas de momentos, pessoas e locais de um acontecimento.  

4) Em geral, preza pela velocidade de transmissão da imagem e de 

publicação da mesma. No começo século XX, aumenta o número de jornais 

ilustrados no mundo e são criadas novas técnicas de reprodução de imagem, como 

o halftone, que permitem publicações fieis. Surgem também câmeras mais 

compactas e com filmes em rolo, de várias poses. Esses avanços, somados à 

Primeira Guerra Mundial, que foi coberta por vários fotógrafos, levam ao surgimento 

da concorrência das publicações por fotorreportagens. É preciso cobrir um 

acontecimento, enviar e publicar mais rapidamente que outros veículos. 

A década de 1930, na Alemanha, trouxe várias ideias novas para a prática do 

fotojornalismo e, inclusive, a sua consolidação como profissão e carreira 

oficialmente. Desta década, surgem as regras mais importantes desta prática. Isso, 

especialmente em função do fotógrafo Erich Salomon e do editor da Munchner 

Illustrirte Presse, Stephan Lorant. 

5) Candid Photography, ou fotografia espontânea. Primeiramente, avanços 

tecnológicos como o flash de lâmpada e as objetivas de grande abertura, facilitaram 

as fotografias de interior e com menos luminosidade. As câmeras também diminuem 

de formato e se tornam mais portáteis e discretas. Na mesma década, Erich 

Salomon começa a trabalhar como fotojornalista e, munido dos avanços 

tecnológicos citados acima, cria o estilo das fotografias espontâneas de pessoas 

acontecimentos. O termo candid  photography surge para denominar este tipo de 

fotografia. São os registros não posados, em que não se espera uma foto ou em que 

o ambiente está preocupado com outra coisa, que não o fotógrafo. Logo, as imagens 

espontâneas que capturam momentos de um acontecimento ou das ações das 

pessoas se tornam uma característica do fotojornalismo. Isso também reforça a ideia 

do realismo.  

6) Fotojornalismo é jornalismo feito através de fotografias. Neste tipo de 

jornalismo, a reportagem é feita através de imagens e dispensa texto para existir, ela 

conta a história por conta própria. Contudo pode oferecer imagens que acompanhem 

uma reportagem escrita ou um texto pode acompanhar uma reportagem fotográfica. 

Logo, a fotorreportagem segue características de uma reportagem textual. Em O 

Grande Livro do Jornalismo, Lewis comenta sobre a reportagem jornalística:  
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[a reportagem] captura a testemunha ocular e a compressão em palavras dos fatos (...) o 
jornalismo deve apresentar um relato objetivo – mas de uma forma muito particular. Em 
outras palavras, a melhor reportagem é a verdade, nada mais que a verdade, refletida no 
talento linguístico do jornalista (...) A guerra, tratando de morte e destino das nações, é 
sempre grande matéria. Contudo há também a viagem, arte, esporte, política, tragédias, 
crime e assassinato. Nenhum tema é alheio à boa reportagem. LEWIS et al. 2011, p. 9 e 10) 
 

Percebe-se como as caraterísticas apresentadas pelo autor condizem 

também com a produção da fotografia jornalística que, por ser reportagem, pode 

trabalhar tanto temas com mais tempo de duração e apuração quanto notícias, 

também de qualquer assunto. Como exemplo para se perceber a área de atuação 

do fotojornalismo, pode-se caracterizar a notícia, de acordo com o guia Jornalismo 

Diário da jornalista da Folha de São Paulo, Ana Estela de Souza Pinto (2009, p. 60 e 

61). Na visão da publicação, a notícia é a combinação de um assunto com 

importância e interesse “para o público” que contenha ineditismo, improbabilidade, 

utilidade, apelo, empatia, conflito, proeminência e um momento certo na publicação 

que aumente o interesse no assunto.  

Como observamos, o fotojornalismo é uma profissão que aceita muitos 

métodos diferenciados de prática, mas que se baseia em certos princípios e que se 

confunde, por vezes, com outros estilos da fotografia. Ao longo da história que 

relatamos, principalmente do século XX, foram construídos os conceitos mostrados 

aqui e o exercício desta profissão se baseou nelas em todo o ocidente. Contudo, 

estas regras são demasiado abrangentes para descrever uma profissão com tantas 

pessoas envolvidas ao longo de tantas décadas. Dentro delas, há espaço para muita 

inovação e criatividade dos fotógrafos, que são, de fato, responsáveis pela 

produção. Desta forma, o que observamos a seguir são as histórias e análises dos 

estilos de três importantes fotógrafos que muito acrescentaram à profissão em nível 

global.  
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7.  FOTÓGRAFOS 

 

 

 Neste capítulo apresentamos os três fotógrafos escolhidos para responder ao 

problema proposto por este trabalho. Citamos a biografia de cada um deles com 

ênfase nas carreiras profissionais dos mesmos, ou seja, este capítulo não pretende 

dar grande importância a outras formas de trabalho que eles possam ter realizado 

em suas vidas. Somente o que se relaciona a carreira fotográfica será analisado.  

A análise terá base em biografias oficiais, análise das fotografias de cada um 

e observações que os próprios fotógrafos possam ter feito sobre seus trabalhos. 

Como já foi justificado anteriormente, os três fotógrafos em questão foram 

escolhidos com base em alguns critérios. Primeiramente, os três nomes aqui 

presentes realizaram fotorreportagens e fotodocumentário em suas carreiras e são 

referências não somente no assunto deste trabalho, mas na fotografia em geral.  

Outro critério importante para justificar a escolha feita foram as épocas de vida e a 

atuação dos fotógrafos. Trabalhamos aqui três profissionais que não viveram suas 

carreiras na mesma época. Henri-Cartier Bresson (1908 – 2004), Sebastião Salgado 

(1944) e Kitra Cahana (1987). Dos três escolhidos, apenas a fotógrafa Kitra Cahana 

está ativa no fotojornalismo.   

 Levando em consideração estas informações sobre os trabalhos dos três 

fotógrafos, passamos agora a explicar suas vidas na fotografia e analisar seus 

estilos de trabalho.  

 
 
 

7.1.  HENRI CARTIER-BRESSON 

 

  

 Henri Cartier-Bresson possui dez prêmios de fotografia internacional, quinze 

coleções de suas fotografias em museus pelo mundo, trinta e oito livros realizados 

ou por ele próprio ou sobre suas imagens e trinta e duas exposições de suas 

fotografias em várias cidades do mundo36. 

                                                 
36  Site agência Magnum: 
<http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL53ZMYN
>. Acesso em: 18 de Maio de 2015. 



   38  

 Nascido em Chanteloup, na França, em 1908, Henri Cartier-Bresson foi filho de 

uma importante família de industriais franceses. Cartier-Bresson é uma marca muito 

popular da indústria têxtil francesa, fator que teve muita influencia nas escolhas de 

sua vida e também em seu olhar e técnicas fotográficas. 

 Henri Cartier-Bresson escolheu a pintura como sua primeira forma de arte. Aos 

dezenove anos, começou a estudar e pintar em Paris na academia de André 

Lhote37, artista conhecido por sua técnica cubista nos desenhos. Apesar de não ter 

seguido a carreira nessa área, sua fotografia sofreu grande influencia das ideias de 

Lhote em relação à escalas e composição das imagens.  

 Conheceu personalidades influentes neste meio artístico, como o pintor 

Jaques-Émille Blanche, que o ajudou a exibir seus quadros e conhecer artistas e 

críticos nos anos seguintes de sua vida durante a década de 1920, em Paris. 

Contudo, suas obras não obtiveram grande respaldo entre os pintores locais da 

época, nem receberam boas críticas ou grandes exposições durante essa década. 

 Em 1929, ele conheceu o casal texano, Gretchen e Peter Powel, em Paris. 

Peter era fotógrafo profissional e o ensinou os básicos da fotografia, o que gerou 

nele o interesse por essa arte. Em 1930, foi, de navio, à Costa do Marfim para 

passar um tempo indeterminado no país. Desta viagem datam suas primeiras 

fotografias, tiradas com uma câmera Krauss38 que ele comprou antes de sair para o 

país. Apesar de as fotos serem apenas um passatempo, Bresson tomou gosto pela 

arte e guardou alguns negativos do tempo que passou na África. Ele teve que voltar 

para França em 1931 devido a uma doença contraída por larvas. 

  Foi em 1932 que ele começou a fotografar profissionalmente e comprou sua 

segunda câmera, uma Leica, que veio a se tornar seu instrumento escolhido para os 

futuros projetos fotográficos 39 . Cartier-Bresson começou a trabalhar como 

fotojornalista, obtendo sua renda de publicações em jornais e revistas de Paris. As 

imagens chamaram atenção de Lucien Vogel, dono da revista Vu, que ofereceu 

trabalho ao fotógrafo e o enviou para uma reportagem na Espanha (figura 10), em 

1933. As fotografias tiradas no país entraram para o livro Images a la Sauvette 

                                                 
37 Pintor e escultor francês nascido em Bordeaux, em 1885. Foi um nome importante na arte francesa 
representando o estilo cubista de arte. 
38 Fabricante alemã de câmeras fundada em 1895, em Stuttgart. Nos anos 1920, produzia câmeras 
compactas de filme 35mm. 
39  Site Magnum Photos. Disponível em: 
<http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL53ZMYN
> Acesso em 20 de Maio de 2015.  
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(1952), dele próprio. 

 

Figura 10. Crianças na cidade de Granada, Espanha. Henri Cartier-Bresson. 
Fonte: https://iconicphotos.files.wordpress.com/2013/09/cartier-bresson-seville-spain-1944-wall-hole-
children-playing.jpg?w=700&h=469 

          
 

 Em 1934, o museu etnográfico do Trocadéro, em Paris, organizou uma 

expedição para o México, com pesquisadores, escritores e fotógrafos, serviço para o 

qual Cartier-Bresson foi convidado. Já no começo da viagem, a expedição se desfez 

e ele foi roubado por um dos membros. Sem dinheiro, decidiu ficar no México por 

tempo indeterminado e viajou para Nova York, com a ajuda do pai, apenas um ano 

depois, com material fotográfico que lhe rendeu duas exposições nos Estados 

Unidos.  

 Em 1935, ele decidiu entrar para o cinema. Ele apresentou suas fotografias ao 

diretor Jean Renoir e conseguiu o cargo de assistente de direção. Com Renoir, 

participou do filme Passeio ao Campo (1936) e, em 1936, foi contratado como 

segundo assistente de direção pela Sociedade de Cinema do Pantheon. Lá, ele 

seguiu trabalhando como assistente, mas não em grandes produções que se 

possam citar. Neste mesmo ano, ele foi contratado como fotógrafo em duas 

publicações parisienses, o jornal Ce Soir e a revista Regards. O jornal Ce Soir já 

estreia com grande vendagem, 20mil exemplares, o que proporciona boa quantidade 

de reportagens para seus funcionários.  

 Pelo jornal Ce Soir, realizou mais uma viagem, desta vez para a Inglaterra para 

cobrir a coroação do rei inglês, George VI. Ele produziu uma série do evento, no 
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meio do público. Essas fotos chamaram atenção do jornal norte-americano Times 

que o comparou a fotógrafos como Robert Capa (ASSOULINE, 2008, p.124).  

 Motivado por sua primeira viagem à Espanha e pelo clima tenso criado por 

Hitler e Mussolini na Europa, ele resolveu produzir um documentário 

(cinematográfico) em 1938, intitulado Victoire de la Vie. A produção apresenta a vida 

de pessoas espanholas durante os bombardeios sofridos pelo país naquele ano. 

Após esta produção, ele se envolveu novamente com um filme de Jean Renoir, A 

Fera Humana (1938). Esta também foi sua última participação no cinema.  

 Em 1940, um dos antigos responsáveis pelo jornal Ce Soir, Phillip Boengner foi 

escalado pelo exercito francês para montar um time de fotografia para as linhas 

francesas. O objetivo era dar uma resposta à propaganda alemã que publicava 

várias fotos de guerra diariamente. Cartier-Bresson foi convidado para esta equipe e 

mandado para as frentes de guerra no mesmo ano. Após apenas poucos meses 

fotografando, no dia 22 de Junho de 1940, ele foi capturado junto com um batalhão 

do exército francês, por soldados alemães. Depois de passar três anos em um 

campo de prisioneiros, ele e outros prisioneiros conseguiram fugir, mas eles ainda 

precisaram passar três meses escondidos em uma fazenda antes de conseguir 

voltar para a França. Em 1945, fotografou a desocupação de Paris pelos alemães, 

acompanhado de jornalistas, quando a guerra acabou. 

  Voltou à Nova York em 1947 com a intenção de produzir um livro fotográfico. 

Para isso, ele se juntou ao poeta americano John Malcom Brinnin e os dois viajaram 

os Estados Unidos de Baltimore até Boston parando em várias cidades no caminho. 

Ele apresentou um olhar crítico sobre o país na maioria das fotos feitas. Sobre essa 

série, Pierre Assouline comenta: 

 
Nas demais [fotografias tiradas na viagem], quer se trate do racismo, da pobreza, da injustiça, 
da exclusão, do desemprego, da criminalidade, da solidão da cidade, das desigualdades 
sociais, da hipocrisia religiosa, da repressão, da arrogância dos ricos, ele tem, como qualquer 
estrangeiro, ideias às quais tenta sobrepor a realidade. Com a diferença de que as ideias 
desse francês de esquerda [...] são fruto de sua própria experiência no país e de seu íntimo 
relacionamento com os intelectuais americanos (ASSOULINE, 2008, p.178).  

 
 Cartier-Bresson e o poeta John Brinnin divergiram sobre a ideologia que cada 

um desejava sobrepor ao livro e o projeto foi encerrado pela editora, no mesmo ano. 

As fotos desta viagem só foram publicadas em 1991, sem os textos do poeta. 

 Em 22 de Maio de 1947, Robert Capa registrou a agência fotográfica Magnum 

Photos fundada por ele juntamente com Henri Cartier-Bresson, David Seymour, 
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George Rodger, William Vandivert e Maria Eisner. Assouline (2008, p.181) explica 

qual era a justificativa de Capa para fundar a Magnum Photos: “Ele [Robert Capa] 

tinha uma ideia, mas era uma ideia fixa: o fotógrafo não deve ser despossado de 

seus negativos, seu único bem”. Assim a agência surge na ideia de uma cooperativa 

entre fotógrafos que se ajudassem a serem mais livres e terem mais direitos sobre 

sua própria produção. Observamos as intenções de Capa:  

 
Sua intenção [a de Robert Capa] não era de criar uma agência como as que já existiam, com 
patrões  e empregados, estes últimos sendo os fotógrafos, mas uma verdadeira cooperativa, 
única maneira de preservar a liberdade de cada um, pertencente aos fotógrafos para seu 
benefício exclusivo. (ASSOULINE, 2008, p.181)   
  

  Vemos também que “(...) a agência pretendia tornar seus membros 

independentes das revistas, que até então conservavam os direitos das fotografias 

que encomendavam.” (HACKING, et al. 2012, p.326). Os fotógrafos da Magnum 

cobririam acontecimentos em lugares importantes do mundo e realizariam projetos e 

séries de interesse dos jornais de vários países. 

 A cobertura dos fotógrafos da Magnum foi desde grandes eventos mundiais até 

elementos cotidianos da cultura e das pessoas que lhes interessavam (HACKING, et 

al. 2012, p.326 e 327). Em resumo, pode-se dizer que “ (…) todos os fotógrafos da 

Magnum contam uma história por meio de uma narração fotojornalística tradicional 

construída a partir de grupos de imagens que acompanham o desenrolar de um fato” 

(HACKING, et al. 2012, p.326 e 327). 

 Os fotógrafos membros-fundadores da Magnum optaram por dividir o mundo 

em regiões, cada um cobriria uma delas, e Cartier-Bresson escolheu a Ásia. Em 

1947, ele foi à China, onde os exércitos de Mao Tsé-Tung tomavam território e uma 

guerra civil acontecia (HACKING et al. 2012, p326 e 327).  Um dos momentos mais 

importantes desta estadia na Ásia foi a morte de Gandhi, nenhum fotógrafo estava 

presente no momento do assassinato do líder, mas foi feita uma cobertura do funeral 

(figura 11). Estas fotos fizeram com que a Magnum fosse altamente requisitada em 

Nova York, já que o ocorrido era notícia mundial. 
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Figura 11. Pessoas dançam ao redor de uma fogueira no funeral de Mahatma Ghandi.   Henri 
Cartier-Bresson. 
Fonte:  
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson/assets/photos/000/000/120/12
0_lg.jpg 

 
  
 

 Essa cobertura rendeu o prêmio US Camera pela melhor reportagem do mundo 

naquele ano. É importante destacar que a viagem por países orientais, aliada a 

vários outros trabalhos de Cartier-Bresson realizados na Europa, principalmente na 

Espanha, na década de 1930, deram origem a um dos livros fotográficos mais 

importantes de todos os tempos, O Momento decisivo (Images a la Sauvette. Paris: 

Editions Verve, 1952). O título em francês pode ser traduzido como “Imagens a 

espreita”, uma referência as fotos tiradas discretamente com a Leica. Ao ser 

publicado nos Estados Unidos, no mesmo ano, o livro ganhou o título The Decisive 

Moment fazendo referencia a uma frase escrita pelo próprio autor na introdução do 

livro: “Não há nada nesse mundo que não possua um momento decisivo” 

(CARTIER-BRESSON, apud. HACKING, et al. 2012. p.367). Assim a ideia de 

“momento decisivo” foi popularizada no mundo como uma de suas principais 

caraterísticas.  

  Em 1954, ele conseguiu autorização para visitar a Rússia como fotógrafo, 

sendo, assim, o primeiro fotógrafo ocidental a documentar a União Soviética. Ele 

visitou, principalmente, Moscou e a série produzida (figura 12) sobre as pessoas 
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locais rendeu mais de U$40 mil para a Magnum Photos. Ainda durante esta década 

ele visitou novamente a Índia e relatou um grande problema de abastecimento de 

alimentos pelo qual o país passava.  

  

    Figura 12. Bresson fotografa uma parada militar  em Moscou. 
    Fonte:  http://farm5.static.flickr.com/4024/4574637468_79412ec7fd_o.jpg  

 
      
 Em 1963, Cartier-Bresson conseguiu autorização para entrar em Cuba No 

momento em que este país e os Estados Unidos tinham as relações diplomáticas 

cortadas. O fotógrafo se encontrou com Che Guevara no hotel no qual estava 

hospedado e fez várias fotos (figura 13) tanto do discurso de Guevara quanto do 

encontro propriamente dito. 
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      Figura 13. Retrato de Che Guevara feito por C artier-Bresson 
   Fonte:  https://iconicphotos.files.wordpress.com/2012/11/1-che-guevara.jpg?w=700&h=471 

 
   

 Cartier-Bresson continuou a fazer séries itinerantes até que, em 1966, se 

afastou da Magnum Photos, da qual era presidente desde a morte de Robert Capa. 

No final desta década, decidiu, definitivamente, abandonar a fotografia.  

 Henri Cartier-Bresson morreu em 2004. Suas fotografias são patrimônio da 

Magnum Photos até hoje.  

 

 

7.2  SEBASTIÃO SALGADO 

 

 

 Sebastião Salgado possui cinco grandes prêmios internacionais, mais de 15 

livros próprios ou sobre suas imagens, dezesseis grandes exposições internacionais 

e 21 coleções de suas fotografias40. 

 Sebastião Salgado nasceu em 1944 na cidade de Aimorés, interior do estado 

de Minas Gerais. Seu pai era proprietário de uma grande fazenda no vale do Rio 

Doce. Ele só saiu da região pela primeira vez aos 15 anos, quando foi morar em 

Vitória, Espírito Santo, para completar o ensino médio. Após a conclusão ele entrou 

para o curso de direito, do qual saiu menos de um ano depois. No mesmo ano em 

que entrou para a faculdade, começou a trabalhar como secretário na Aliança 

                                                 
40 Site Amazonas Images: <http://www.amazonasimages.com/sebastiao-salgado> Acesso em: 18 de 
Maio de 2015).  
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Francesa da cidade e, nesta escola, conheceu Lélia Wanick, sua esposa até o 

presente.  

 Em 1964, Salgado entrou para o curso de economia e se formou no final de 

1967. Neste mesmo ano, se casou com Lélia e se mudou para São Paulo, para 

começar um mestrado em economia, concluído no final de 1968. Durante esse 

mestrado, se envolveu com movimentos radicais de esquerda, que lutavam contra a 

recém instalada ditadura militar, inclusive através de luta armada. O grupo do qual 

fazia parte o aconselhou a sair do Brasil por ser jovem demais para aderir à luta 

armada (SALGADO, 2014). Ele e sua esposa foram, então, morar em Paris na 

metade de 1969.  

 Quando chegou a Paris, o casal se instalou na Cité Universitaire41, onde seu 

primeiro trabalho foi o de descarregar caminhões que abasteciam a Cité. Os dois 

também se propuseram a ajudar brasileiros exilados ou fugidos por motivos de 

perseguição política (SALGADO, 2014). Salgado cursou pós-graduação em 

economia e Lélia cursou arquitetura, o que a levou a comprar uma câmera 

fotográfica para trabalhos. A primeira câmera dos dois foi uma Pentax Spotmatic II42 

com mais três objetivas (SALGADO, 2014). 

 Em 1971, Sebastião Salgado se mudou para Londres a fim de terminar sua 

tese de doutorado. Lá, ele conseguiu emprego na Organização Mundial do Café 

realizando projetos de desenvolvimento econômico para países africanos que 

levassem o café e o chá aquelas regiões pobres. Esse trabalho envolvia viagens à 

países africanos para observação de territórios, nas quais, levava sempre a câmera, 

como hobbie (SALGADO, 2014).  

 Em 1973, ele abandonou a economia (por consequência, seu cargo na 

Organização Internacional do Café e seu doutorado) para se tornar um fotógrafo 

independente (SALGADO, 2014). Neste ano, o casal se mudou novamente para 

Paris. Criaram um laboratório de revelação no apartamento onde moravam e 

começaram a trabalhar  com fotorreportagem através de um amigo brasileiro. Este 

amigo encomendou a primeira reportagem de Salgado, em nome da CCDF – Terre 

                                                 
41 “Cidade Universitária” em francês. Termo utilizado para se referir a todo o complexo universitário 
que abriga residências estudantis, mantidas por diversos países do mundo. Para maiores detalhes, 
ver o sítio www.ciup.fr 
42 Câmera da marca Pentax, portátil, com lente única e filme 35mm. 
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Solidaire43. Esta tinha como objetivo retratar a fome no Níger e, a partir de 1973, o 

casal passou mais de um mês viajando por esse país. Graças também à CCFD, 

algumas das fotografias puderam ser vendidas a várias revistas francesas. A 

organização também utilizou uma das imagens para realizar um cartaz, exibido em 

Paris, para conscientizar sobre o problema da fome no continente africano. Os 

lucros obtidos através destas vendas e utilizações permitiram a compra de câmeras 

Leica e equipamentos profissionais de revelação (SALGADO, 2014). 

 Devido a esta e outras reportagens que Sebastião Salgado realizou sob 

encomenda da CCFD, em 1974, ele conseguiu admissão para a agência Sygma de 

fotojornalismo, na qual trabalhou por um ano pois, no ano seguinte, entrou para a 

agência Gamma 44 . Nesta agência, ele trabalhou de 1975 a 1979 e realizou 

importantes reportagens em países como Egito, Sudão, Síria.  

  Em 1977, decidiu produzir uma série de fotografias sobre as populações dos 

continentes americanos. A Gamma, não se interessou pelo projeto, o que o levou a 

dar início a sua primeira reportagem independente, que viria a ser intitulada Outras 

Américas.  Esta reportagem foi fotografada nos três continentes da América (figura 

14), em quase todos os países, de 1977 a 1984. Foram retratados, principalmente, 

Estados Unidos, México, Chile e, graças a lei da anistia de 1979, Salgado pode 

voltar ao Brasil, onde realizou a maior parte das fotografias desta série. As principais 

populações escolhidas para o projeto são trabalhadores rurais e várias comunidades 

indígenas, especialmente no Brasil (SALGADO, 2014).  

 Outras Américas rendeu centenas de fotografias e se tornou a primeira grande 

obra de Sebastião Salgado, uma reportagem que revelou seu estilo de trabalho ao 

mundo tanto em questões estéticas como de reportagens sociais.  

 

 

 

 

 

                                                 
43 Esta é uma organização de ajuda humanitária e combate à fome em regiões pobres do mundo 
(disponível em: <http://ccfd-terresolidaire.org/> Acesso em: 02 de Jun. de 2015 
44 A agência Gamma foi fundada em 1966 por Raymond Depardon, na França, e se tornou uma das 
mais importantes agências de fotojornalismo da Europa. Atualmente a agência foi comprada e se 
fundiu a outras duas agências fotográficas. Este grupo possui hoje, um acervo de mais de 20 milhões 
de fotos, o maior acervo da Europa. 
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Figura 14. Fotografia feita no México em 1980 pela reportagem Outras Américas. 
Fonte: https://lh6.googleusercontent.com/-ywd6g1GZ4Pc/TX-
10bZ5lmI/AAAAAAAAApM/uS1CvlZG_ec/s1600/M%25C3%25A9xico+1980-10.JPG 

 
 

 Ao completar a série de fotos, Sebastião Salgado voltou a Paris para publicá-

las e recebeu um prêmio municipal da cidade, o Prix de la Ville de Paris que permitiu 

financiar a publicação de um livro, contendo 50 fotografias, também intitulado Outras 

Américas, seu primeiro livro fotográfico. Em 1979, apresentou seu trabalho à 

agência Magnum Photos na qual foi aceito e trabalhou até 1994.  

 Um dos trabalhos que mais rederam repercussão a Salgado foi uma 

reportagem sobre o presidente recém eleito Ronald Reagan, dos Estados Unidos, no 

início de sua carreira na Magnum. A reportagem foi encomendada pelo jornal The 

New York Times em 1981 e tinha o objetivo de produzir um registro sobre os 

primeiros dias de mandato do presidente. Em Washington, no dia 30 de Março de 

1981, presenciou o atentado a tiros contra o presidente Reagan e conseguiu 

fotografar os disparos (figura 15), tendo sido o único fotógrafo a fazê-lo. Estas 

imagens foram vendidas rapidamente, porém, Salgado não permitiu que fossem 

publicadas novamente, como explica “Pressenti o perigo: eu fotografara a África por 

anos, trabalhara fundo na América Latina, mas corria o risco de me tornar o 

fotografo do atentado a Reagan. Assim. Lélia e eu decidimos nunca mais deixar que 

aquelas imagens fossem publicadas” (SALGADO, 2014). 
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Figura 15 (sequencia de 3 fotografias do atentado).  Momento em que os seguranças de Ronald 
Regan são baleados no atentado contra o presidente.  Sebastião Salgado. 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
zHZgVGwXp0s/TZVqNqUdXRI/AAAAAAAAQdU/HvbuBf4nGTQ/s1600/reaganshotss.jpg 

 

 

 
 

 Em 1984, Salgado deu início a sua segunda série fotográfica que viria a se 

tornar livro e exposição. Esta foi realizada em parceria com a organização Médicos 
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Sem Fronteiras e tratou de uma grande reportagem sobre a fome na região do 

deserto do Sahel45. O objetivo era mostrar as populações em péssimas condições 

de vida em quatro países africanos: Mali, Etiópia, Chade e Sudão (figura 16). A 

reportagem durou 18 meses. Jornais importantes da França acompanharam a 

produção desta série e divulgaram as imagens. “(...) trabalhei diretamente com 

Christian Caujolle, na época redator chefe de fotografia [do jornal Liberation]. Essa 

série de publicações contribuiu muito para a causa humanitária” (SALGADO, 2014). 

Uma das principais partes desta série foi mostrar o êxodo de pessoas sem água 

nem comida para o campo de Koren, na Etiópia, o maior campo de refugiados da 

fome na época. 

 
Figura 16. Criança no deserto do Sahel em 1984, Livro  Sahel: O fim do caminho.  
Fonte:  https://s-medak0.pinimg.com/originals/f6/98/c4/f698c4f8ae6fb295a8bc34d45b793bac.jpg 

 
  

 Dois anos depois do início do documentário, em 1986, as fotografias foram 

publicadas em livro por Robert Delpire, fundador da agência Gamma, com o título de 

Sahel: O Homem em Pânico. Em 1988, Lélia editou um novo livro para a série com o 

título de Sahel: O fim do caminho.  As fotografias renderam dois prêmios 

internacionais, em 1985, o prêmio da Wolrd Press46 e o prêmio Oskar Barnack47. 

 No começo da década de 1980, Sebastião Salgado foi ao Brasil fotografar e 
                                                 
45 A região do Sahel se estende por mais de 100km cobrindo partes de países da Gâmbia (costa 
oeste da África) até a Etiópia (costa leste da África). 
46 Organização fundada em 1955, em Amsterdã. Realiza a mais prestigiada premiação de 
fotojornalismo do mundo. 
47 Prêmio da World Press Photo para fotografias que, especialmente, misturam figuras humanas com 
seus ambientes. 
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registrou os camponeses que haviam sido desapropriados de suas terras durante a 

ditadura e começavam se a deslocar para assentamentos rurais de desabrigados. 

Os grupos formados por esse êxodo deram origem, em 1984, ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Salgado fotografou, entre os anos 1980 e 

1990, algumas ocupações que formavam o MST. Mas foi apenas em 1996 que Lélia 

organizou esta série em um livro contendo texto escrito por José Saramago e 

poemas escritos por Chico Buarque. Esse livro foi intitulado Terra e a reportagem 

deu origem a outro trabalho, ainda mais abrangente, que durou de 1986 a 1991, e foi 

intitulado Trabalhadores: “Concebi uma série de reportagens destinadas a aclamar o 

trabalho e os trabalhadores [...] assim, mostrei um mundo produtivo em ação. Um 

mundo em vias de desaparecer” (SALGADO, 2014). 

  O trabalho foi desenvolvido com respaldo da agência Magnum e da revista 

Paris Match. O objetivo foi fotografar locais em que os trabalhadores braçais ainda 

existissem em grande quantidade e mostrar o trabalho dentro de grandes produções 

capitalistas. Salgado (2014) explica “ (...) visitei propriedades agrícolas industriais, 

fábricas e minas. Fui aos lugares onde é mais fácil ver o trabalho se somando à 

matéria-prima, lugares onde se vê o trabalho em série”. O grande apoio permitiu que 

a série durasse cinco anos, com temas de 25 países, como indústrias navais em 

Bangladesh, no Cazaquistão e grandes indústrias na China. As reportagens também 

apresentam imagens de trabalhadores rurais. 

 Em 1986, Sebastião Salgado conseguiu acesso à mina de ouro Serra Pelada 

(figura 17), no Pará, e foi o único fotógrafo a registrar o local em atividade. Havia lá 

cerca de 50 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e o trabalho durou um mês 

de fotografias diárias. Esta reportagem entrou, também, para a série Trabalhadores. 

Em 1993, foi lançado o livro de mesmo título contendo várias fotos dos cinco anos 

de trabalho que o projeto rendeu. 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



   51  

 Figura 17. Trabalhadores na mina de Serra Pelada . 
 Fonte:  http://satisfacaodeclientes.com/wp-content/uploads/2012/10/Serra-Pelada-Salgado.jpeg 

 
 

 Salgado visitou o Moçambique logo após a assinatura de um tratado de paz 

que daria fim a uma guerra civil no país. O objetivo era fotografar as pessoas que  

haviam perdido seus lares durante a guerra e se concentravam em campos de 

refugiados ou estavam tentando voltar às suas cidades. Alguns dos campos 

fotografados chegavam a abrigar 200 mil pessoas (SALGADO, 2014). As fotografias 

no Moçambique duraram dois anos e esta reportagem constituiu o livro fotográfico 

África, lançado em 2007, junto com várias outras reportagens realizadas no 

continente.  

 Outra reportagem que veio a fazer parte do livro África foi sobre a guerra civil 

que teve início em Ruanda, em 1994. O país estivera em guerra entre dois grupos 

de populações, os Hutus, que mantinham o poder político desde 1987, e os Tutsi. 

Ele começou a fotografar na cidade de Benako, na Tanzânia, onde 

aproximadamente 100 mil refugiados já haviam chegado vindos de Ruanda e 

também acompanhou grupos de refugiados voltando de Benako para Ruanda.  A 

reportagem ainda rendeu fotografias no Congo, no Zaire, em Burundi e na Tanzânia, 

e durou nove meses. Em todos os países, milhares de pessoas morriam diariamente 

nos campos: “Vi montanhas de cadáveres de centenas de comprimento (...) A pá 
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mecânica pegava de 10 a 15 mortos de uma só vez e os colocava em buracos” 

(SALGADO, 2014).  

 Sebastião Salgado deixou a agência Magnum em 1994 para realizar seus 

projetos por conta própria. Neste ano, o fotógrafo já possuía contratos com os 

jornais Paris Match, Stern e El País para a produção de uma reportagem que viria 

ser chamada de Êxodos. Também em 1994, pensando na comercialização das 

imagens que produziria a partir dali, Salgado e Lélia fundaram a agência Amazonas 

Imagens, uma agência que teria como objetivo, apenas suas próprias fotografias. 

 Em parceria com a Organização Internacional para as Migrações e UNICEF, e 

utilizando as fotografias já produzidas em outras reportagens, assim como novas 

imagens, Salgado deu início ao projeto que pretendia registrar as grandes 

movimentações forçadas de pessoas pelo mundo. Para ele a série trata de: “[...] 

contar a história de todas as populações obrigadas a deixar suas casas por razões 

religiosas, climáticas, econômicas e politicas.” (SALGADO, 2014).  Êxodos se 

tornou uma exposição fotográfica que passou por vários museus em vários países 

do mundo e também deu origem a dois livros, ambos lançados em 2000.  

 O primeiro livro, intitulado Êxodos (figura 18), traz a maioria das reportagens 

dos 6 anos de duração do projeto. O segundo livro foi intitulado Retratos de Crianças 

do Êxodo, e trata, mais exclusivamente das histórias das crianças das famílias em 

trânsito. 

 
  Figura 19. Fotografia do livro Êxodos.  
  Fonte: http://www.fmarte.org/wp-content/uploads/2015/03/salgado_Exodos.jpg 
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 No final dos anos 1990, Sebastião Salgado decidiu reflorestar a fazenda de seu 

pai, onde passara a infância. Através do auxílio de engenheiros ambientais, da 

companhia Vale do Rio Doce e do Fundo Brasileiro para biodiversidade, Sebastião e 

Lélia conseguiram financiamento para plantar aproximadamente 2 milhões de mudas 

de árvores na fazenda e transformaram o terreno em parque nacional. A ação deu 

origem ao instituto Terra, que fornece mudas para reflorestamento em outras partes 

do Brasil.  Após o desenvolvimento do Instituto Terra, Sebastião Salgado preparou 

sua obra mais distinta, um documentário chamado Gênesis. Ao contrário de todos os 

outros trabalhos desenvolvidos por Sebastião Salgado, o objetivo de Genesis foi o 

de fotografar a natureza preservada em todo o mundo, ao invés de fotografar 

pessoas, como é caraterístico de seu trabalho. Porém, o trabalho também conta com 

algumas imagens de tribos que vivem de forma “primitiva”, ou seja, harmonia com a 

natureza. 

 Em 2002, Sebastião Salgado conseguiu financiamento da imprensa 

internacional e da Unicef:  

 
 Meus projetos anteriores, Trabalhadores, Êxodos, e muitos outros, consistiram em viagens 

pelas experiências e adversidades da humanidade. Gênesis seria minha homenagem à 
grandiosidade da natureza (...) Minha abordagem não foi a de um jornalista, cientista ou 
antropólogo. No Gênesis, persegui um sonho romântico, de encontrar [...] um mundo primitivo 
mais invisível e inalcançável do que deveria ser (SALGADO, 2013). 

  
 A partir do apoio conseguido, ele partiu para justificar o novo projeto, 

diferenciado de sua carreira anterior, principalmente como fotojornalista:  

 
Fotografar vegetais, mineiras e animais foi uma novidade em minha vida de fotógrafo até então 
dedicada às questões sociais [...] mas nem por isso esqueci dos homens. Apenas procurei-os 
tal como vivem, tal como vivíamos há algumas dezenas de milhares de anos (SALGADO, 
2014). 

 
  Em 2004, este projeto teve início nas ilhas galápagos, levou 8 anos para ser 

fotografado e o livro e a exposição Gênesis foram criados em 2013.  Nesse ano, em 

parceria com a Funai e a organização Survival International, Salgado realizou 

fotografias sobre os índios Awás, que vivem na floresta amazônica. O objetivo da 

reportagem foi mostrar que as terras destes índios estavam sendo invadidas por 

fazendeiros dos arredores e sofrendo com a poluição das práticas agrícolas 

industriais dos mesmos (SALGADO, 2014).  
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7.3 KITRA CAHANA 

  

 

 Kitra Cahana possui cinco prêmios internacionais por fotografia, nove 

documentários publicados sendo que um de seus documentários, intitulado 

“Venezuela”, foi publicado como reportagem especial pela revista National 

Geographic48. 

Nasceu em 1987, em Miami, nos EUA, porém, passou a maior parte de sua 

infância e adolescência no Canada e na Suécia devido ao trabalho de seu pai, 

Robbert Cahana, um rabino que viajava o mundo passando por várias comunidades 

e sinagogas judias, levando a família junto.  

 A fotógrafa ganhou sua primeira câmera aos 12 anos. Em 2005, com 17 anos, 

Kitra Cahana viajou para Israel após completar o ensino médio. O objetivo desta 

viagem era começar a trabalhar profissionalmente com fotografia, por isso, ela 

realizou uma série com duração de dois meses sobre um assentamento de 

refugiados chamado Gush Katif (figura 19), localizado ao sul da faixa de Gaza. 

Algumas fotografias foram vendidas para jornais israelenses. Uma das fotos foi 

usada pelo New York Times como capa, em 2005, para uma reportagem também 

sobre o mesmo tema.  

 
Figura 19. Fotografia da reportagem sobre o campo Gush Katif, na faixa de Gaza . 
Fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/38/17/56/3817560e3dcd533c207e6b055fabc377.jpg 

    
                                                 
48 Site Kitra Cahana: <http://kitracahana.com/home/>  Acesso em: 18 de Maio de 2015. 
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 Ela voltou a Montreal para cursar filosofia na McGill University e, ao se formar, 

realizou mestrado em antropologia visual e de mídia pela Freie Univertitat de Berlim.  

 Kitra Cahana começou a trabalhar como fotojornalista freelancer e ganhou 

renome internacional ao realizar uma reportagem sob encomenda da revista 

National Geographic. Esta reportagem, produzida em 2010, foi intitulada Teens 

(figura 20) e foi fotografada na cidade de Austin, no estado do Texas. O tema é a 

vida cotidiana de jovens e adolescentes do subúrbio. A fotógrafa passou três meses 

vivendo na companhia de adolescentes de uma escola local e registrando o dia-a-

dia deles. 

  

 Figura 20. Fotografia da reportagem Teens.  
 Fonte: http://photoweenie.com/wp-content/uploads/2013/10/Kitra_Cahana_01_545x360.jpg 

  
 

 Através deste projeto, Kitra Cahana se tornou fotógrafa na revista National 

Geographic e entrou para a galeria Women of Vision49, da mesma.  

 Nos anos seguintes, entre 2010 e 2013, ela realizou várias outras reportagens 

pela National Geographic (mas não somente) e um documentário independente. 

Estão inclusos os projetos Venezuela, Hunger in the Suburbs of Huston, The Ben 

Baruch Family e Nomad. Este último, o documentário independente. A maioria 

desses trabalhos seguiu a proposta da imersão. Sobre esse tipo de trabalho, ela 

explica:  

                                                 
49 Galeria criada pela National Geographic para homenagear e expor, permanentemente, os trabalhos 
de mulheres importantes que passaram pela revista. 
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I find objects who I genuinely want be around, and who want to be around me (...) if you are 
deeply and emotionally invested in the world views and in the cares of your subjects, then is 
less likely that you will abuse the intimacy that they are giving you (Young Photographer Kitra 
Cahana. Disponível em: <http://mediastorm.com/clients/2013-icp-infinity-awards-young-kitra-
cahana> Acesso em: 26 de Maio de 2015).50

 

 

 No começo de 2013, ela realizou o documentário Nomads (figura 21). Este tem 

como proposta retratar a vida das comunidades nômades modernas nos Estados 

Unidos, ou seja, grupos que, por decisão própria ou por terem sido forçados por 

circunstâncias externas, resolveram viver sem lares.  

 

Figura 21. Fotografia do documentário Nomads. 
Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fb/2a/f4/fb2af4223cee0ac376daf0144bb83feb.jpg 

 
 

A fotógrafa passou aproximadamente quatro anos registrando vários grupos 

nômades no dia-a-dia. O trabalho foi dividido entre períodos de alguns meses 

vivendo com cada uma das pequenas comunidades e rendeu uma extensa série de 

                                                 
50 “Eu procuro pessoas com as quais eu realmente queira estar junto e que queiram estar comigo (...) 
se você estiver profundamente e emocionalmente preocupado com as visões e crenças dos seus 
assuntos, é menos provável que você abuse da intimidade que eles te concedem” 
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fotografias e uma exposição inaugurada em Maio de 201351. Em entrevista ao TED 

Blog52, explicou como deu início e definiu a metodologia para este trabalho:  

 
Every person on the road is there for their own unique reasons. There’s room for all sorts. I felt 
at home there. So I just started traveling with different groups — predominantly with young 
nomadic hoboes and traveling outsiders of all kinds.”53 
 

A fotógrafa também comentou suas intenções para este documentário  

 
I wanted to find a subject that I could relate to very directly. I wanted to find young people I 
shared a value system with, who were kind of countercultural but had a creative side as well (...) 
When you’re nomadic or homeless, you are basically an illegal body. It’s difficult to exist in any 
space without trespassing. Law enforcement has certain biases against that community [...] But 
they should be afforded the dignity of being allowed to live the way they desire.54  

  

 Nomads rendeu a admissão como membro da organização TED. A honra 

denominada TED Fellow permite ao agraciado produzir a apresentar palestras sobre 

seu trabalho que serão disponibilizadas pelo site e aplicativo da TED. O 

documentário também foi candidato ao prêmio de revelação da World Press Photo 

em 2013.  

 Ela viajou à Venezuela em 2011 para uma reportagem a respeito do festival em 

homenagem à Santa Maria de Lionza, que acontece anualmente no país e envolve 

festas e rituais espirituais. 

 Em 2012, realizou uma reportagem sobre uma família com três filhos com 

síndrome de down, esta chamada The Ben Baruch Family. O objetivo foi registrar 

como é vida de famílias com filhos nessas condições, as dificuldades e diferenças 

no cotidiano dos pais e, principalmente, mostrar como é a vida real de um portador 

desta síndrome.  

 No ano seguinte, Cahana procurou relatar as condições de vida de pessoas 

miseráveis, ao subúrbio da grande cidade de Huston, no Texas. Ela conheceu várias 

                                                 
51 (TED Blogs. Disponível  em: 
<https://www.ted.com/talks/kitra_cahana_stories_of_the_homeless_and_hidden?language=pt-br>. 
Acesso em 29 de Maio de 2015).  
52   (Disponível em: <http://blog.ted.com/kitra-cahana-documents-nomadic-cultures-from-within/>. 
Acesso em: 29 de Maio de 2015) 
53 “Cada pessoa que está na estrada está lá por suas próprias razões. Tem espaço para todos os 
tipos. Me sinto em casa lá. Então eu comecei a viajar com diferentes grupos – principalmente com 
jovens mendigos nômade e outros viajantes de todos os tipos”.  
54 “Eu quis achar um assunto com o qual eu me pudesse me relacionar diretamente. Eu quis achar 
jovens com os quais eu compartilhasse valores, que tivessem algo de contracultura, mas tivessem 
um lado criativo também (...) quando você é nômade ou sem teto você é, basicamente, um corpo 
ilegal. É difícil estar em qualquer lugar sem estar infringindo algo. A lei tem bases concretas contra 
este grupo [...] mas eles deveriam ter dignidade para viverem como querem”. 
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famílias em condição de miséria e acompanhou a vida dessas pessoas durante dois 

meses, registrando uma série extensa para a National Geographic.  

 Em 2011, o pai de Kitra Cahana, o rabino Robbert Cahana, sofreu um derrame 

cerebral que lhe causou paralisia gradual dos músculos. Cahana passou quatro 

meses vivendo com o pai no Montreal Neourological Institute ainda em 2013, e 

fotografou toda a recuperação desde os primeiros dias internado até a volta gradual 

dos movimentos. O documentário Still Man (figura 22) é um dos mais importantes e 

premiados da carreira desta fotógrafa.   

 
Figura 22. Pai de Kitra Cahana, registrado internad o para o documentário Still Man. 
Fonte: http://assets.coolhunting.com/coolhunting/mt_asset_cache/2014/11/KitraCahana-01-thumb-
620x409-93410.jpg 

 
 

 Este trabalho é especialmente peculiar em relação aos outros, já mencionados 

neste capítulo. Isso por que esta série mistura o fotojornalismo, com o documentário 

e a fotografia artística. A fotógrafa registrou vários momentos da recuperação de seu 

pai, da paralisia, aplicando efeitos  que dão sensação de movimento às imagens 

(figura 23).  
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Figura 23. Pai de Kitra Cahana, registrado em trata mento . 
Fonte: http://assets.coolhunting.com/coolhunting/mt_asset_cache/2014/11/KitraCahana-03-thumb-
304x465-93414.jpg 

 
 
 Este documentário, rendeu o prêmio Infinity Award em 2013, concedido pelo 

International Center of Photography. Este prêmio é um dos mais prestigiados do 

mundo na área de fotojornalismo e premia fotógrafos considerados revelações e 

trabalhos com alguma importância social todos os anos. 

 Kitra Cahana também recebeu, em 2010, o prêmio da World Press Photo na 

categoria de fotografo jovem. Assim como o prêmio mencionado acima, este 

segundo prêmio também é concedido anualmente a fotojornalistas, porém, neste 

caso, não são considerados trabalhos específicos do fotógrafo que será agraciado 

com o prêmio, e sim, a coletânea do toda a obra fotojornalísticas produzida pelo 

mesmo até o momento.  Enfim, Cahana também já foi premiada duas vezes pelo 

prêmio anual da Canada Council Grants for the Visual Arts. Este prêmio, diferente 

dos dois mencionados acima, vale para qualquer arte visual de destaque produzida 

durante o ano anterior à entrega.  
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8.  ANÁLISE DO FOTOJORNALISMO EM HENRI CARTIER-BRES SON, 

SEBASTIÃO SALGADO E KITRA CAHANA 

 
 
 Este capítulo analisa imagens fotojornalísticas dos três fotógrafos escolhidos 

para o trabalho. Aqui estão apresentadas algumas fotografias marcantes de cada 

um que contenham caraterísticas fortes de seus estilos. A divisão é feita, 

novamente, por subcapítulos para cada um dos fotógrafos, como foi feita no capítulo 

a respeito das biografias destes, na qual cada um contém uma análise individual e 

independente. 

 

 

8.1  HENRI CARTIER-BRESSON 

 

   

 As primeiras imagens que analisaremos deste fotógrafo (figuras 24 e 25) são 

parte de sua reportagem na Espanha, em 1933 e também um de seus primeiros 

trabalhos. 

 
Figura 24.  
fonte: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_4&VBID=2K1HZOQ0TK0K
0K&IID=24PV7C0K56E&PN=2 
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Figura 25 
fonte:  http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3R14TE52 

 
 

 Pode-se observar um olhar único sobre cenas cotidianas e consideradas 

“banais”. Cartier-Bresson tinha por caraterística, sempre procurar olhar para os 

acontecimentos ao seu redor, envolvendo pessoas comuns em atividades também 

comuns.   

Estas duas imagens estão entre as mais icônicas do fotógrafo apesar de 

datarem de sua primeira reportagem internacional. Pode-se observar a preocupação 

com as formas, tanto dos “cenários” quanto das pessoas fotografadas. Cartier-

Bresson une todos os elementos do enquadramento em disposições que chamam 

atenção. Também fica clara a ênfase dada à espontaneidade dos momentos. 

 Este estilo de fotografia foi definido como o instante dado ou, como ficou mais 

popularmente conhecido, o instante decisivo. É preciso explicar os dois termos de 

acordo com o próprio autor deles. O termo instante decisivo (ou momento decisivo) 

foi cunhado no livro Images a la Sauvette, para ele “Não há nada nesse mundo que 

não possua um momento decisivo” (CARTIER-BRESSON, apud. HACKING, et al. 

2012. p.367). Com o tempo, ganhou um significado diferente deste que lhe foi 

atribuído originalmente. Acredita-se que o instante decisivo seja uma fotografia 
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tirada na hora certa quando o fotógrafo percebe que um momento especial está 

acontecendo.  

Vivian Francielle Honorato (BONI, et al. 2015, p.123) em uma análise sobre a 

verdadeira definição do instante decisivo comenta que “Ele [Cartier-Bresson] 

acredita que esses instantes acontecem com frequência e o fotógrafo só precisa 

saber reconhecê-los e captá-los. Por essa razão pode-se afirmar que, para ele, 

todas as fotografias que fez foram momentos entregues a ele”.  

 Cartier-Bresson costumava fazer várias fotografias de uma cena para, depois, 

escolher qual delas continha o momento decisivo daquela situação, aquele que 

aliava a organização perfeita dos elementos do enquadramento com a ação das 

pessoas. Logo, o instante decisivo não é um flagrante, mas uma fração de segundo 

que acontece naturalmente e o fotógrafo precisa saber identificar ao editar seu 

trabalho (BONI et al. 2015, p.123). “Ele fazia mais do que uma fotografia de cada 

cena (...). É como se ele desse mais que apenas uma oportunidade para que as 

formas geométricas surgissem” (BONI et al. 2015, p.120) para, na sala de revelação, 

editar e tratar aquela, dentre as várias imagens feitas, que apresentasse a forma 

mais perfeita e marcante (BONI et al. 2015, p.120). 

 Ele também foi responsável pela introdução de outras ideias na reportagem 

“(...) sua cobertura jornalística mostrava uma caraterística peculiar de seu olhar 

como fotógrafo. Ele não se concentrava no evento principal em si, mas sim nos 

pequenos eventos ao redor, que era o que realmente lhe chamava atenção” (BONI 

et al. 2015, p.118)..  

 
Figura 26 
fonte: https://pleasurephotoroom.files.wordpress.com/2012/10/henri-cartier-bresson-
coronation-of-king-george-vi-london-1937.jpg 
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Figura 27 
fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/42/94/02/4294022e3670d40cd9ad3dc5d63ccd18.jpg 

 
 

Pode-se observar essa caraterística nas figuras 26 e 27. Estas foram feitas na 

cobertura da coroação do Rei inglês George VI, em 1937. O que se observa em 

ambas é o público que estava na rua durante o evento da coroação. Desta 

reportagem, quase não se vê o próprio Rei George VI em desfile, pois ênfase, em 

sua cobertura toda, é dada aos momentos únicos das pessoas presentes nas ruas 

de Londres. Esta visão marcou toda a carreira do fotógrafo.  

A maior parte da produção fotojornalística aconteceu na agência Magnum, da 

qual foi, Cartier-Bresson foi co-fundador, oficialmente, em 1947 e saiu somente em 

1966 para se dedicar a outras artes (ASSOULINE, 2008, p.243). Como já 

mencionado, houve uma decisão entre os membros fundadores de dividir o mundo 

em regiões e Cartier-Bresson escolheu a Ásia oriental para suas primeiras 

reportagens. As figuras 28 e 29, a seguir, foram feitas na China, em 1948, para uma 

reportagem sobre o início da República chinesa de Mao Tsé-Tung. A primeira 

mostra uma cena de um restaurante em Pequim, já a segunda mostra uma confusão 

de pessoas tentando buscar suas cotas de ouro fornecidas pelo governo no 

momento em que o dinheiro do país estava extremamente desvalorizado. As duas 

fotografias, como é de caraterística, mostram cenas do cotidiano da vida na cidade 

com pessoas comuns. A figura 29, deriva também de uma escolha dentre várias 
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fotografias que começaram da janela do hotel e terminaram na rua, próximas às 

pessoas na fila. 

 
Figura 28 
fonte: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3R14TE52#/Se
 archResult&ALID=2K7O3R14TE52&VBID=2K1HZSUV51515&PN=1 

 
 
Figura 29 
fonte: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3R14TE52#/SearchRe
sult&ALID=2K7O3R14TE52&VBID=2K1HZSUV51515&PN=1 

  
 

 Também é possível perceber a preocupação dele com as formas geométricas 

na imagem 5, enquanto a imagem 6, mostra mais caraterísticas do instante decisivo. 



   65  

 Cartier-Bresson e a Magnum foram importantes para certas definições a 

respeito da profissão do fotojornalista em questões autorais. Robert Capa possuia 

algumas ideias principais em relação à criação da agência:  

 
(...) defender os interesses dos fotógrafos, fazê-los proprietários de seus negativos, permitir-
lhes vender os direitos de reprodução uma um, assegurar sua independência diante da 
ganância dos jornais, garantir o controle sobre o uso que os jornais farão de suas fotos, 
autorizá-los a eventualmente recusar encomendas (...) sua intenção não era criar uma agência 
como as que já existiam, com patrões e empregados, estes últimos sendo os fotógrafos, mas 
uma verdadeira cooperativa (...). (ASSOULINE, 2008, p.181).  
 

A Magnum funciona através destes princípios de cooperativa fotográfica até 

hoje e foi de grande importância para o respeito ao trabalho do fotojornalista. O 

modo de trabalho imposto pela agência influenciou a criação da cultura, por parte 

das publicações, de sempre usarem os créditos e pedirem autorização para os 

fotógrafos em caso de modificações físicas nas imagens. 

As próximas imagens que veremos também são de reportagens feitas pela 

Magnum. A figura 30 mostra um homem atrás de uma fogueira gigante montada 

durante o funeral de Mahatma Gandhi em 1948.  A figura 31 mostra uma menina em 

meio a soldados que realizavam uma parada em Moscou, na União Soviética, em 

1954. A figura 32 mostra soldados saindo de uma mercearia em Havana, Cuba, 

1964.   

 
Figura 30 
fonte :http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson/assets/photos/00
0/000/120/120_lg.jpg 
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Figura 31  
fonte:  http://40.media.tumblr.com/tumblr_ma3olu0Ch11ruj68uo1_500.jpg 

 
 

Figura 32  
fonte :https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/15/43/2c/15432cd402b631b8c2b3f839890bde60.jpg 

 
  

 Estas três fotografias mostram, novamente, os instantes decisivos de Cartier-

Bresson. Nos casos, a maioria das pessoas fotografadas, provavelmente, não 

percebe que está sendo registrada e todas estão em situações espontâneas. A 
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imagem 8 é particularmente marcante pois mostra uma fileira de soldados em 

formação e, no meio deles, uma menina, quase escondida, segurando uma flor, o 

que causa um contraste simbólico forte com os soldados, mas mantem a 

organização estética perfeitamente. O que vemos das imagens acima é a 

caraterística dele captar momentos especiais em detalhes, que estavam escondidos 

no meio da cena e aconteceram em sua vista. Todas estas fotografias também são 

resultado de séries de imagens que ele produzia em busca do momento perfeito. 

 

 

8.2  SEBASTIÃO SALGADO 

 

 

 Graças ao trabalho na OMC e à inclinação política socialista, percebe-se que, 

mesmo antes de começar a fotografar profissionalmente, Sebastião Salgado já 

possuía o gosto pelas questões sociais e um olhar especial por pessoas e 

comunidades marginalizadas, o que revela sua caraterística de preocupação social. 

Ele é um dos maiores representantes da fotografia humanista55 no mundo todo, 

dando força ao termo concerned photography 56 . Suas imagens de pessoas 

“esquecidas” em sociedades isoladas do mundo capitalista desenvolvido, em 

trabalhos desumanos, em migrações e sem lar, mostraram ao mundo formas de vida 

desconhecidas. Porém, sua técnica fotográfica também é fator importante de seu 

trabalho. 

 Primeiramente, é importante lembrar que toda a fotografia de Salgado é 

monocromática em preto e branco, na maioria das vezes, por escolha própria. Para 

ele, uma série de razões leva a essa escolha estética:  

 
A cor pouco me interessa na fotografia (...). Em primeiro lugar, antes da existência do digital, os 
parâmetros para a fotografia eram muito rígidos. Com o filme em preto e branco era possível 
fazer superexposições e depois recuperar as fotografias em laboratório (...) Com o preto e 
branco e todas as gamas de cinza, porém, posso me concentrar na densidade das pessoas, 
suas atitudes, seus olhares, sem que estejam parasitados pela cor (...). O preto e branco, essa 
abstração é, por tanto, assimilado por aquele que a contempla, que se apropria dele.” 
(SALGADO, 2014, p.127 e 128).  

 

                                                 
55 Vide página 31 e 32.  
56 Idem. 
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As figuras 33 e 34, a seguir, são parte da reportagem Outras Américas, que 

teve início em 1979 e percorreu vários países do continente americano.  

 
Figura 33  
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-amerique-latine 

 
 

Figura 34  
fonte: http://www.amazonasimages.com/travaux-amerique-latine 

 
  

Elas mostram pessoas posando para a foto. Isso pode ser visto em vários dos 

trabalhos de Salgado, a preocupação em montar uma foto, ou até um retrato, das 

pessoas que estão sendo fotografadas em contraposição à clássica candid 



   69  

photography. Enquanto também se utiliza de momentos decisivos e fotos 

espontâneas em suas reportagens, muitas das principais imagens são montadas e 

“encenadas”. Isso é feito com a intenção de se passar o sentido pretendido pela 

imagem e mostrar a realidade de uma forma construída, mas não irreal.   

 Outras Américas e outras reportagens, das quais observaremos as fotos 

nesse trabalho, são séries longas, com anos de duração. É caraterística de 

Sebastião Salgado procurar as pessoas e os lugares perfeitos para fotografar e 

passar muito tempo nos temas das reportagens, conviver com as pessoas que serão 

retratadas. Desta forma, outra caraterística que ele ajudou a difundir no 

fotojornalismo foi a imersão e as reportagens de longa duração, nas quais o 

fotógrafo espera pelo melhor momento para conseguir fazer sua imagem.  

 As figuras 35, 36 e 37, a seguir, são da reportagem feita no deserto do Sahel, 

na África. Nelas, começamos observando a pós-produção das fotografias, o que é 

caraterística forte de Salgado na maioria de seus trabalhos. É possível observar 

como o tratamento pode ser utilizado em fotografias jornalísticas, sem mudar o 

sentido da imagem nem ter qualquer consequência na questão do realismo. 

 
Figura 35  
fonte: http://www.amazonasimages.com/travaux-sahelI 
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Figura 36  
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-sahel 

 
 

Figura 37 
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-sahel 

 
 

  Observa-se, nesses casos, como Sebastião Salgado opta por aumentar os 

contrastes entre brancos e pretos nas imagens fazendo com que pessoas e a areia 

do deserto fiquem claramente delimitados. Os contrastes também revelam as 

texturas secas do deserto e das árvores, assim como as texturas bem marcadas da 

pele das pessoas fotografadas. Através destes recursos de tratamento, as imagens 
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ganham uma sensação mais árida e sofrida, refletindo as condições de vida das 

pessoas. Na figura 38, a seguir, também é possível perceber a intensidade da 

nitidez e dos tons, que fazem os objetos ficarem idênticos ao fundo, além do 

tratamento sobre olhos e boca realçam os rostos perdidos em meio a fuligem. 

 
    Figura 38 
    fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-main-homme 

 
  

 As figuras 39, 40 e 41, a seguir, são da reportagem Trabalhadores, feita entre 

1986 e 1991. Destaque para a figura 41, que é a primeira série fotográfica feita 

sobre a mina de ouro da Serra Pelada, enquanto esta ainda estava em plena 

atividade. A figura 42 é da reportagem Êxodos. 

 
Figura 39  
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-main-homme 
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Figura 40  
fonte: http://www.amazonasimages.com/travaux-main-homme 

 
 

Figura 41 
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-main-homme 
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Figura 42  
fonte:  http://www.amazonasimages.com/travaux-exodes 

 
 

 Em todas essas fotografias, pode-se reparar os recursos de tratamento 

usados por Sebastião Salgado para aumentar a dramaticidade dos acontecimentos. 

A figura 39 apresenta nitidez e contraste local57 elevados, que mostram detalhes e 

texturas dos tecidos e do galpão onde estão os trabalhadores. Acontece também 

uma preocupação com as formas, por exemplo, da janela, que divide os três homens 

em primeiro plano dos vários funcionários no outro cômodo.  

 A figura 42 também se utiliza do enquadramento para acentuar o efeito, a 

reportagem trata de pessoas em êxodo de seus lares e, nesta fotografia, vemos 

todos os planos muito nítidos e pessoas de costas para a foto, caminhando para o 

“infinito”, uma sensação de lugar desconhecido. Na figura 40, a grande profundidade 

de campo acentua a sensação da vastidão do local em questão. Essas duas 

reportagens levaram anos para serem produzidas e foram feitas em muitos países 

diferentes. Mesmo assim, é possível perceber a unidade visual estética e de assunto 

entre elas, a reportagem sobrevive tanto como fotos individuais, como quanto 

sequência de imagens. Isso leva à ideia do fotojornalismo além de uma foto de um 

momento, mas de um trabalho de observação de vários momentos e detalhes 

distintos, mas que compõe o tema trabalhado.  

                                                 
57  Contraste apenas dos tons em que não estão próximos de perder informação tanto pela 
subexposição quanto pela superexposição.  
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8.3  KITRA CAHANA 

 

  

Cahana já iniciou com a fotografia dentro de caraterísticas exclusivamente 

contemporâneas de trabalho, ou seja, através da utilização do sensor digital no 

âmbito profissional, da internet e da rapidez do compartilhamento de imagens, 

facilidade no tratamento digital e imagens a cores.  

Ela dá enfoque especial às cores das imagens que produz, frequentemente 

saturando as fotografias e tornando o ambiente o mais colorido e mais próximo da 

sensação do momento quanto possível. As cores fortes aumentam a dramaticidade 

e as sensações físicas da imagem. Também é de caraterística desta fotógrafa dar 

grande importância ao elemento humano, fazendo com que este preencha, boa 

parte do quadro e captando pessoas em movimento e situações espontâneas.  

Começamos por sua primeira reportagem fotográfica, realizada em 2005 no 

campo de refugiados Gush Katif, em Israel. Nas figuras 43 e 44, abaixo, pode-se 

observar a ênfase dada aos elementos humanos, especialmente na figura 43. Nela, 

vemos o momento em que um menino palestino tenta passar por um oficial 

israelense para chegar à sua família. Pode-se observar que todas as cinco pessoas 

que tem o rosto nítido no enquadramento estão chorando. A figura 42 traz somente 

uma mulher no centro do enquadramento olhando para os destroços do 

assentamento destruído por um conflito na faixa de Gaza.  Ambas as imagens 

apresentam saturação nas cores, que, nestes casos, levam à sensação de calor e 

de confusão.  

 
Figura 43  
fonte: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/3d/84/98/3d84983bce3750b268008512952783b1.jpg 
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Figura 44  
fonte: 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/38/17/56/3817560e3dcd533c207e6b055fabc377.jpg 

 
 

 As três fotografias que seguem foram produzidas na reportagem sobre a 

Venezuela e o festival de Santa Maria Lionza. Vemos novamente a utilização das 

cores transmitindo a sensação do momento registrado e o alto contraste escolhido 

passando uma sensação de mistério, pois esconde os “cenários” e, ao mesmo 

tempo, destaca os objetos das imagens.  

 

Figura 45 
fonte:  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f7/b9/1c/f7b91cd728c5e620b4805fddf833f6e5.jpg 
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Figura 46  
fonte: http://kitracahana.com/venezuela-maria-lionza/ 

 
  
Figura 47  
fonte: http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2013/12/04/p218-    
9_Kitra_Cahana_MM7899_091012_06763-USE_slideshow.jpg 

 
  

 Novamente, observa-se a caraterística do elemento humano com grande 

ênfase, pois, nas três fotografias, as pessoas aparecem ocupando a maior parte do 

espaço. Note-se que nenhuma delas foi posada, e as três dão a sensação de 

movimento. Novamente, as cores foram saturadas de maneira a representar o 

ambiente, nestas imagens, os contrastes extensos também auxiliam no trabalho com 

as tonalidades. Percebe-se, enfim, que na figura 46, se utiliza um efeito pouco 
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comum nas fotografias jornalísticas de eventos, a longa exposição, que dá a 

sensação de movimentação.  

As próximas duas fotografias, figuras 48 e 49, são parte da reportagem 

Teens, Esta já apresenta uma caraterística diferente das outras duas mostradas, 

mas que é marca de muitas reportagens da fotógrafa. Trata-se da imersão no meio 

registrado, ou seja, o repórter investe tempo no assunto trabalhado, vive com as 

pessoas, compartilha dos ambientes delas e se informa a respeito do estilo de vida 

de quem está sendo fotografado.  

 

Figura 48  
fonte:  http://ng-wov.s3.amazonaws.com/2013/09/05/18/07/58/919/Kitra_4.jpg 

 
 

Figura 49 
fonte:  http://fadedandblurred.com/wp-content/uploads/2013/07/Cahana-Teens-2.jpg 
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Na figura 48, Cahana fotografou uma jovem discutindo com a mãe dentro de 

casa e na figura 49, aparecem três cheerleaders se aquecendo para um ensaio 

noturno na escola. Ambas imagens mostram momentos do dia-a-dia, não somente 

de um acontecimento. Para obter tais imagens foi necessário tempo de convivência 

com as pessoas retratadas.  

 As duas últimas fotografias também fazem parte de reportagens realizadas 

por Kitra Cahana nas quais ela também esteve no convívio das pessoas retratadas. 

A figura 50 é da reportagem The Ben Baruch Family, que registrou o dia-a-dia de 

uma família norte-americana com três filhos que sofrem da síndrome de down. Já a 

figura 51 é parte da reportagem Hunger in The Suburbs of Huston, na qual Kitra 

Cahana registrou pessoas pobres, a beira da miséria, que vivem nos arredores da 

grande cidade de Huston, no Texas Novamente, nos dois casos, as imagens 

retratam cenas diárias na vida das pessoas e não um acontecimento específico.  

As duas imagens apresentam caraterísticas “simples” de composição e de 

exposição. Porém, como sempre se pode observar no trabalho de Kitra Cahana, as 

duas apresentam temperaturas de cores vivas e marcantes, assim como a 

predominância das pessoas nos enquadramentos. A imagem 8 mostra duas das 

filhas da família na sala de estar, em sua própria casa. A imagem 9 mostra uma 

família jantando toda com um prato em comum no chão da sala. Nesta, o 

enquadramento reforça a sensação de miséria e de dificuldade ao ser fechado com  

pessoas por todos os lados.  

 
Figura 50 
fonte:  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/bf/e8/69/bfe86933353407fe3799c0b650cb4d8a.jpg 
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Figura 51  
fonte: 
http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/hunger/images/slideShow/images_1
536/newyork1_1536.jpg 

 
 

 Através destas imagens mostradas e da biografia apresentada anteriormente 

para esta fotógrafa, pode-se perceber que Kitra Cahana enfatiza as questões sociais 

em sua prática do fotojornalismo. Ela se preocupa em passar tempo e conhecer de 

fato as pessoas que fotografa, assim como dá grande atenção aos momentos e aos 

detalhes que se apresentam dentro de acontecimentos grandes e relevantes ou 

simplesmente cotidianos.  
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observamos, durante o trabalho, as várias caraterísticas que constituem a 

prática do fotojornalismo. Em diferentes momentos da história, se esperam formas 

diferentes dessa profissão. Estudamos também a biografia destes três importantes 

fotógrafos e como eles influenciaram esta prática ao longo de suas carreiras. 

Também analisamos, de fato, o conteúdo e a forma de algumas fotografias mais 

marcantes destes fotógrafos.  

Através de todas as análises, neste momento, podemos cumprir com nosso 

objetivo de caracterizar o fotojornalismo de Henri Cartier-Bresson, Sebastião 

Salgado e Kitra Cahana. Os resultados da pesquisa seguem listados em algumas 

características para cada um: 

 Henri Cartier-Bresson: 

1) Instante Decisivo: Vimos que o próprio Cartier-Bresson definiu que as 

cenas que acontecem naturalmente proporcionam momentos decisivos ao fotógrafo, 

que deve saber identificá-las antes e depois de fotografar. Através de várias 

fotografias e um olhar direcionado para o lugar certo, ele encontrava esses 

momentos que queria. Devido a seu trabalho, essa se tornou uma caraterística forte 

do fotojornalismo a nível mundial. Ele incrementou a candid photography, da década 

de 1930, para encontrar, dentro dos momentos espontâneos, momentos decisivos. 

Percebe-se como, ainda hoje, se esperam momentos especiais das fotografias 

jornalísticas.  

2) Preocupação com composição: Mesmo prezando pelo instante decisivo 

dentro de um momento espontâneo, Cartier-Bresson não deixava de lado a 

composição da imagem. Ele colocava formas e dispunha pessoas de maneira que a 

foto passasse alguma emoção e se tornasse bonita, esteticamente, de maneira a 

chamar atenção do observador para os elementos que estavam nela.  

3) O cotidiano e o banal são importantes: O olhar deste fotógrafo é uma de 

suas caraterísticas mais estudadas e admiradas. Em suas atividades 

fotojornalísticas, ele procurava ângulos diferentes para observar a notícia e, muitas 

vezes, apontava a câmera não para os eventos principais, mas para as cenas 

banais ao seu redor. Observava as pessoas e os momentos que não teriam 

importância óbvia para a reportagem mas que, de fato, tornam o relato mais realista 
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com imagens que aproximam o observador de um acontecimento, fazendo-o 

entender melhor a dimensão da notícia fotografada.   

Sebastião Salgado: 

1) Concerned Photography: Talvez, este seja o mais famoso dos fotógrafos 

que assumiram esse estilo. As reportagens com preocupação social deram 

visibilidade a grupos de pessoas em situações degradantes de vida ou ainda grupos 

“isolados”, sobre os quais nossa sociedade globalizada pouco sabe. Suas imagens 

criaram interesse do público por certos grupos dos quais não se tinha grande 

conhecimento ou curiosidade. Pode-se dizer que Salgado gerou novas pautas para 

o fotojornalismo. 

2) Intervenções do fotógrafo nas imagens fotojornalísticas: O fotojornalismo 

ganhou a reputação e a obrigação de ser um testemunho fiel da realidade; por se 

tratar de fotografias, se tornou algo em que o público sente que pode “confiar”. 

Contudo, Sebastião Salgado realiza diversos tipos de intervenções em suas 

fotografias, sejam elas nos assuntos ou no tratamento. O fotógrafo se vale muito das 

intervenções posteriores para aumentar a dramaticidade, a beleza e a emoção da 

imagem. Muitas de suas principais fotografias contém pessoas posando, ou 

totalmente cientes de que estão sendo fotografadas, o que quebra o encanto da 

espontaneidade. Ainda assim, suas reportagens são capazes de mostrar fielmente 

as pessoas fotografadas como elas são, em suas situações normais, além de terem 

grande poder de inferir alguma emoção ao observador.  

3) Reportagens de longa duração e imersão: Precisa de reportagens rápidas 

para mostrar a notícia ao público e pela concorrência entre os veículos. Salgado, 

contudo, tomou muito tempo, meses e anos, para realizar suas principais 

reportagens. Salgado apresentou outras pautas para seus trabalhos, que se 

preocupam em entender e retratar as situações da vida humana que estão em curso 

e acontecem ao longo de anos. Além de passar um bom tempo com seus objetos de 

trabalho, Salgado procura viajar e registrar mais de uma vez seus temas principais. 

Trabalhadores e Êxodos são trabalhos em cima de situações que não são notícias 

quentes e diárias, mas acontecimentos lentos que se formam de acordo com a 

história da sociedade.  

Kitra Cahana:  

1) Cores na fotografias: Observamos como a imagem em preto e branco pode 

ser utilizada para dar carga emocional e destacar o assunto e, inclusive se tem essa 
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impressão dela. No trabalho de Kitra Cahana, vemos, contudo, que a imagem 

colorida bem produzida alcança os mesmos objetivos, ditos exclusivos do p&b. Kitra 

Cahana satura e aumenta a presença de cores em suas imagens, se utiliza de 

balanços de branco personalizados para passar as sensações do momento em que 

a foto foi feita e chamar atenção para os objetos principais das imagens.  

2) Emoções humanas: É uma caraterística forte dos trabalhos de Kitra 

Cahana mostrar rostos sempre que possível. Estes aparecem, muitas vezes, em 

destaque nas composições e sempre mostram alguma emoção nítida, o que mostra 

uma grande preocupação com os indivíduos e o que estes estavam passando no 

momento do registro. Essa caraterística tem muita utilidade quando se trata de 

“contar uma história” de maneira fiel e verídica, o que é uma definição da 

reportagem jornalística. Em seus trabalhos, Cahana permite que as pessoas 

também contem a história, e não apenas o fotógrafo. 

 Concluímos que o fotojornalismo permite muita criatividade da parte dos 

profissionais que o praticam. A maneira de se contar uma história, seja ela notícia ou 

não, depende muito do momento histórico em que estão inseridos os fotógrafos, dos 

gostos e do tipo de público, assim como das próprias convicções e do estilo pessoal 

de cada fotógrafo. 

 É um campo da fotografia que registra acontecimentos e conta uma história 

ao público e que explica situações, descreve emoções e causa sensações nos 

observadores. Trata-se de uma área da comunicação que  aproxima o mundo, 

dando tantos significados quanto se queiram atribuir, através de imagens.  
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