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Resumo 

Planejados por patrocinadores e atrelados aos discursos midiáticos, os álbuns 

fotográficos desde o século XIX trazem consigo a função de serem mapas do 

mundo (FLUSSER, 2011, p. 17), de mostrar o mundo àqueles que não podiam 

viajar para conhecê-lo. Em pleno século XXI, onde tudo supostamente já foi 

mapeado, o álbum Gênesis (2013), elaborado pelo fotógrafo brasileiro Sebastião 

Salgado, tem como mote mostrar-nos partes do mundo que se encontram 

intocadas, tal como no dia de Gênesis. O presente artigo utilizará as manchetes 

dos principais jornais do mundo e os discursos do autor para esquivar da 

veracidade inerente às fotografias. O objetivo é destacar a necessidade de 

conhecer as histórias para além das imagens, uma chamada à análise crítica. 
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Abstract 

Planned by sponsors and linked to media discourses, photographic albums since the 19th 

century bring the function of being maps of the world (FLUSSER, 2011, p.17), of showing 

the world to those who could not travel to know it. In the middle of the XXI century, where 

everything has supposedly already been mapped, the album Gênesis (2013), prepared by 

the Brazilian photographer Sebastião Salgado, aims to show us parts of the world that are 

untouched, just as on the day of Genesis. This article will use the headlines of the main 

newspapers in the world and the author's speeches to avoid the veracity inherent in the 

photographs. We want to highlight the need to know the stories beyond the images, a call 

to critical analysis. 
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INTRODUÇÃO 

Motivada pela vasta contribuição da fotografia à ciência, o presente trabalho tem 

como foco a apropriação de um álbum fotográfico elaborado pelo brasileiro 

Sebastião Salgado, Gênesis (2013), para refletir sobre a força do discurso quando 

atrelado às imagens. Conduzido pela ideia de retratar lugares que ainda se 

encontram praticamente intocados, Sebastião Salgado viajou durante oito anos por 

quase todos os continentes para a elaboração da referida obra. 

Seus registros não trazem apenas o exotismo das tribos, como já fizera em 

obras anteriores como “Outras Américas” (1999) e “África” (2007), mas também 

natureza e animais, estreitando laços com as práticas de exploração de viajantes-

cientistas.  

As observações e reflexões perspicazes desses viajantes influenciaram 

Sebastião Salgado. Segundo o autor, foi a partir da leitura do diário científico da 

viagem de Darwin escrito a bordo do navio Beagle conhecido como ‘A viagem do 

Beagle’1  que Sebastião Salgado decidiu iniciar Gênesis por Galápagos, local onde 

o próprio Darwin havia passado depois de dar a volta ao mundo aperfeiçoando a 

teoria da evolução.  

Todos os viajantes cientistas, cada um à sua época, saíram do continente 

europeu para “testemunhar” outros locais e, claro, nenhum deles desembarcou livre 

de presunções ou antecipações sobre as regiões que passariam. A relação entre o 

início da fotografia e as viagens europeias não é acidental porque, segundo Pinney 

(2017 [2003]), a fotografia “normativa” codificou a prática fotográfica, o que por sua 

vez codificou a prática da viagem. Isso autorizaria a atividade autóptica da fotografia 

que confirma o “estar lá”. 

 Apenas a influência naturalista já alocaria Gênesis como um livro peculiar na 

carreira de Salgado. Seu propósito consiste em retratar lugares aparentemente 

intocados ao invés de guerras, fome, migrações e condições precárias de trabalho, 

registros que o vincularam à categoria “fotógrafo engajado” (MAUAD, 2008). Para 

compreender tal engajamento é pertinente refletir sobre nossa necessidade de criar 

                                                 
1 A viagem do Beagle [The Voyage of the Beagle] é o título comumente atribuído ao livro Diário e 
anotações [Journal and Remarks], de Charles Darwin, publicado em 1839, e que o tornou conhecido. 



álbuns fotográficos ainda que inseridos em uma sociedade extremamente 

imagética detentora de técnicas que nos permitem visualizar qualquer parte do 

mundo a qualquer momento.  

Os primeiros álbuns que retratavam as viagens de exploração, tal como Gênesis, 

contaram com diversos patrocínios para que o projeto fosse levado adiante, alguns 

deles bastante controversos, inclusive. Embora sejam mais prestigiados 

atualmente (BADGER, 2015), os fotolivros existem quase desde o nascimento da 

própria fotografia. Gerry Badger afirma que é neste tipo de publicação que a 

fotografia expressa seu verdadeiro potencial criativo: uma arte literária e narrativa, 

entre o filme e o romance (BADGER, 2015). Mas, para alcançar notoriedade, o 

fotolivro deve conter um excelente trabalho, trazer o mundo conciso dentro do 

próprio livro, contar com um projeto gráfico que enalteça o que está sendo tratado 

e, por fim, um conteúdo que mantenha o interesse do leitor (GOSSAGE, 2014 apud 

BADGER, 2015, n.p.). Badger complementa que o fotolivro:  

Desta maneira, os álbuns existem desde o início da fotografia e 
almejavam nos contar o mundo, colaborando para a construção da 
paisagem, identidade, aguçando, inclusive, sentimentos 
nacionalistas e de alteridade, mas isto só foi possível graças aos 
principais sustentáculos deste tipo de projeto: ideia, patrocínio e 
circulação. 

Essas bases são primordiais para compreendermos por que não podemos ler 

Gênesis apenas a partir da suposta objetividade de suas imagens. É necessário 

colocar em pauta o quanto os conceitos de sustentabilidade ambiental e/ou 

desenvolvimento sustentável, transmitidos através da “reapresentação” harmônica 

do mundo, são apropriados pelo autor e seus patrocinadores para legitimar seus 

discursos. O ápice do projeto Gênesis foi o aclamado documentário “O Sal da 

Terra”, onde a trajetória do autor é contada por ele mesmo. 

Gênesis tenta entrelaçar os sustentáculos de um álbum fotográfico às 

aflições humanas. O homem do século XXI ao mesmo tempo em que tem dimensão 

do quanto degrada o mundo, não consegue deixar de fazê-lo por estar 

completamente imerso nas tecnologias que enaltecem o instantâneo, a 

efemeridade das coisas, das relações, dos vínculos. Percebendo a contradição dos 

patrocinadores de Gênesis que proferem discursos embasados no 

desenvolvimento sustentável enquanto degradam a natureza e os povos de 



maneira perversa, o presente trabalho destacará a mídia como mais uma base de 

sustentação do álbum fotográfico. 

GÊNESIS PELOS OLHOS DA MÍDIA 

Em consonância com o século XXI, o mote de Gênesis vai além da 

preservação. Seu foco dá-se na expressão criada nos anos de 1972, 

desenvolvimento sustentável, que visa obter crescimento econômico garantindo a 

preservação do meio ambiente. Ocorreu neste ano a primeira conferência 

promovida com o objetivo de criar e monitorar documentos que orientassem a 

conduta dos países com relação às emissões de gases-estufa e um novo 

comportamento sustentável.  

Para chegar a esse foco, Salgado partiu de ameaças. Primeiro da 

degradação da natureza da fazenda que herdou do seu pai em Aimorés (MG) e, 

durante a viagem de Gênesis, quando percebeu reais chances de desaparecimento 

das tribos locais e suas tradições. 

A trajetória profissional do fotógrafo teve início nos anos de 1980, em sua 

primeira grande viagem para a América do sul. Neste momento, após o aumento 

do número de acordos e discussões ambientalistas devido à criação do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o discurso tornou-se 

mainstream porque passou a ser o ponto norteador de livros, artigos, filmes, 

fotografias e discursos inflamados.  

Na passagem dos anos de 1980 para meados dos anos de 1990 ― enquanto 

Salgado viajava para lançar “Trabalhadores” ― a cidade de Volta Redonda (RJ), 

onde se encontra a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), presenciou intensos e 

importantes conflitos situados no interior da fábrica. Questões trabalhistas tocadas 

pelo sindicato operário foram transmutadas para uma situação de conflito da cidade 

contra a fábrica por motivos ambientais de poluição industrial.  

Ocorria, então, a “ambientalização” dos conflitos sociais, que teria seu 

processo histórico ligado a cinco fatores: crescimento da importância da esfera 

institucional; a interiorização de novas práticas a partir dos conflitos sociais locais; 

educação ambiental como novo código de conduta individual e coletiva; a 



“participação”, e também a questão ambiental como fonte de legitimidade de 

argumentação nos conflitos (LOPES, 2006, p. 36). 

Após fotografar dificuldades humanas e se questionar sobre o fim da nossa 

espécie, Sebastião Salgado, inserido no contexto de ambientalismo e 

ambientalização dos conflitos sociais esboça uma inflexão em sua trajetória ao 

buscar novas representações e se apegar ao discurso ambientalista como mola 

mestra de Gênesis. 

Segundo suas observações, “depois da urbanização, deixamos de conhecer 

o nome das árvores, não prestamos mais atenção na época do acasalamento dos 

animais, nos tornamos ignorantes dos ciclos da natureza” (SALGADO, 2014). Um 

discurso interessante e em bastante sintonia com a sua época, mas que também é 

adotado pelas grandes empresas, por sinal, as que mais degradam sob a roupagem 

do desenvolvimento sustentável. Nas palavras do autor, antes de “Gênesis” ele 

havia fotografado uma única espécie: o homem. Para esse projeto, se dedicou à 

natureza intocada, tendo que aprender a trabalhar com outras espécies 

(SALGADO, 2014, p. 8-9). E complementa: “gostaria que compreendessem que a 

saída para o perigo corrido pelos homens e por todas as espécies do planeta não 

é voltar para trás, mas voltar-se para a natureza” (SALGADO, 2014, p. 91. Grifo 

nosso.).  

A ideia de Gênesis nasceu de um discurso ambientalista que está cada vez 

mais em pauta, e as manchetes de jornal sobre seu lançamento evidenciam isso: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 

 

Os principais jornais do mundo anunciam o projeto Gênesis2. Fonte: elaborado pela autora 

 

 

                                                 
2 Na coluna da esquerda: The Guardian (Reino Unido). Matéria veiculada em: 09/04/2013. 
Disponível em: [https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/apr/09/sebastiao-salgado-
wildernesses-genesis-exhibition]. Acesso em: Janeiro de 2017 
Folha de São Paulo (Brasil). Matéria veiculada em: 07/03/2013. Disponível em: 
[http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/03/1241588-sebastiao-salgado-lanca-projeto-genesis-
que-registra-tribos-e-paisagens-isoladas.shtml]. Acesso em: Janeiro de 2017.  
Le Monde (França): Matéria veiculada em: 06/12/2013. Disponível em: [http://www.lemonde.fr/a-la-
une/article/2013/12/06/salgado-liaisons-
dangereuses_3526555_3208.html#IqJKUe08fRGAQEp3.99]. Acesso em: Janeiro de 2017. 
Coluna da Direita: El País (Espanha). Matéria veiculada em: 19/01/2014. Disponível em: 
[http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/16/actualidad/1389900071_293824.html] Acesso em: 
Janeiro de 2017. 
Süddeutsche Zeitung (Alemanha). Matéria veiculada em: 08/04/2013. Disponível em: 
[http://www.dw.com/de/salgado-neue-darstellung-unseres-planeten/a-16728115]. Acesso em: 
Janeiro de 2017. 
New York Times (Estados Unidos): Matéria veiculada em: 22/04/2013. Disponível em: 
[http://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/04/22/a-photographers-focus-shifts-from-suffering-to-
serenity/] Acesso em: Janeiro de 2017. 
 



De maneira geral, as matérias esclarecem que se trata de imagens de regiões 

selvagens com tribos isoladas, regiões harmônicas que substituíram o sofrimento 

das fotografias das obras anteriores de Sebastião Salgado pela serenidade do 

extremo do planeta.  

Antes do lançamento internacional de Gênesis o Jornal The Guardian já havia 

assinado um contrato com o fotógrafo, onde ele enviava quase que prontamente as 

imagens da viagem (Salgado ainda estava em campo) e, de fato, as datas do 

encarte do livro Gênesis conferem com as divulgadas no site do jornal, que optou 

pelas expressões “natureza selvagem” e “intocada” na chamada destaca acima. 

Em uma outra matéria, The Guardian destaca: 

Sebastião Salgado está embarcando no último de seus grandes 
projetos fotográficos, que aparecerão regularmente no fim de 
semana nos próximos oito anos. Ele está procurando lugares que 
ainda são tão primitivos como em tempos remotos, lugares que 
oferecem esperança. Primeira parada, as Ilhas Galápagos3 (THE 
GUARDIAN, 2004). 

Todas as matérias enalteceram o papel “heroico” de Sebastião Salgado ao 

cumprir um longo roteiro de oito anos de viagem, dificuldades para chegar em terras 

inóspitas, mas um resultado compensador, segundo as manchetes: as belezas 

naturais. O único jornal que mostrou a contradição existente entre suas imagens e 

seus patrocínios foi o francês Le Monde. A manchete noticia: “Sebastião Salgado, 

ligações perigosas. O fotógrafo brasileiro ressalta em seu último projeto contínuo, 

as belezas naturais. Para financiá-lo, ele escolheu a Vale, a gigante da mineração 

nacional, criticada por suas práticas antiecológicas. E assume.” Na figura 

corresponde a última matéria da coluna esquerda.  

A Folha de São Paulo, ao divulgar o lançamento de Gênesis optou por 

“natureza intocada”. Mesmo a crítica de Le Monde trouxe “belezas naturais” como 

marca de Gênesis e El País foca em seu roteiro de oito anos pelos “lugares mais 

extremos do planeta”. Para o alemão Süddeutsche Zeitung, Sebastião Salgado traz 

                                                 
3 “Sebastião Salgado is embarking on the last of his great photographic projects, which will appear 
regularly in Weekend over the next eight years. He is seeking out places that are still as pristine as 
they were in primeval times, places that provide hope. First stop, the Galápagos Islands” (THE 
GUARDIAN, 2004). Disponível em: 
[https://www.theguardian.com/artanddesign/2004/sep/11/sebastiaosalgado.photography] 
 



“uma nova versão do nosso planeta” e o norte-americano New York Times prioriza 

a assinatura do autor que vai “do sofrimento à serenidade”. 

O que é noticiado pelo jornal New York Times está totalmente de acordo com 

a trajetória de Sebastião Salgado. Seu trabalho tem início com uma “homenagem 

ao homem” (Outras Américas e Trabalhadores) e culmina com o desencanto pela 

espécie em Êxodos: “o homem é um animal terrível” (SALGADO, 2014), conclui 

ele. Há de se buscar uma redenção, voltar às origens.  

A ONG de preservação ambiental Conservation International, informou ao 

fotógrafo quais eram as áreas conservadas do planeta4 para que posteriormemte 

ele pudesse fotografá-las. Mais claramente, se as primeiras coleções fotográficas 

tinham a capacidade de apresentar o mundo ao homem, a coleção fotográfica de 

Sebastião Salgado, antes de “(re) apresentar” o mundo ao homem, utilizou-se de 

dados e imagens veiculados pela mass media como preciosas informações para a 

montagem do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Parte dos 75% da Amazônia, locais de difícil acesso como as terras frias do Sul e do Norte, os 
desertos e as terras situadas a mais de 3 mil metros de altitude. 



Figura 2 

 

 

Aproximação de fotografias que abrem os primeiros capítulos e subcapítulos de Gênesis5. Fonte: 
Elaborado pela autora. 

 

O sucesso de Gênesis, no entanto, não seria possível sem o patrocinador 

como elemento-chave, sobre o qual pode-se admitir de antemão que apesar de 

convocar os fotógrafos a realizarem a tarefa de registrar o mundo que está em vias 

de desaparecer, enquanto apressam esse desaparecimento (SONTAG, 2004 p. 

26).  

Sua cidade de nascimento, Aimorés (MG), está localizada no Vale do Rio 

Doce, também nome da companhia mineradora local. Essa companhia, hoje 

chamada Vale, é proprietária das maiores minas de ferro do mundo. O embrião do 

                                                 
5 A primeira fotografia, à esquerda, faz parte do primeiro capítulo denominado “Sul do 

Planeta”. Trata-se de um iceberg em orientação vertical (embora todas as fotografias da 

montagem estejam orientadas de forma horizontal). Em seguida, a imagem 2 da mesma 

montagem corresponde à fotografia que abre o capítulo 2, Santuários. A fotografia abre o 

subcapítulo “Tribos de Irian Jaya” (Indonésia). Sem qualquer pausa ou nota, apresenta-se 

a primeira fotografia das “Tribos de Irian Jaya” propriamente dita (fotografia 4 – primeira à 

esquerda da linha de baixo). As fotografias 5 e 6 abrem os respectivos subcapítulos: 

Madagascar e Planaltos de Papua-Nova Guiné. 



projeto Gênesis surgiu quando o fotógrafo e sua esposa, Lélia, se depararam com 

a degradação da Mata Atlântica que recobria a fazenda e o entorno da propriedade 

do pai de Sebastião Salgado. Com o intuito de reflorestá-la, Salgado teve o apoio 

dessa empresa que cedeu as primeiras mudas e os primeiros trabalhadores para 

recuperar a área, hoje, Instituto Terra.  

Dentre tantos outros patrocínios6 enumerados por Sebastião Salgado em 

seu livro autobiográfico “Da minha terra à Terra”, sem dúvidas é por conta da Vale 

que o fotógrafo recebe mais críticas. De fato, soa contraditório que um fotógrafo 

reconhecido por seu olhar engajado (MAUAD, 2008) aceite o patrocínio de uma 

mineradora para fotografar aquilo que ainda não foi degradado (por ela ou por 

empresas similares). Mais concretamente, a Vale S.A. realiza extrações de minério 

em diversas regiões do Brasil, como por exemplo Carajás (PA) e chegou a deter 

participação na construção da usina de Belo Monte (PA), região que protagonizou 

diversos protestos ambientalistas. Além disso, foi responsável pelo maior desastre 

ambiental brasileiro provocado pelo descaso nas regiões onde a empresa realiza 

extrações de minério que teve como consequência os rompimentos das barragens 

nas cidades de Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, e ainda ameaça 

outras localidades, como Barão de Cocais.  

Entre os colaboradores estão diversos organismos brasileiros e 

internacionais, tais como a UNICEF, a Vale, o PNUA (Programa das Nações Unidas 

para o Ambiente), ― este é membro do Banco Mundial e ironicamente é co-

participante do Projeto River Linking, que privatiza água na Índia ― a Corporação 

Financeira Internacional e o governo das Astúrias, na Espanha (PARVATI, 2011). 

Na realidade, um grande projeto como Gênesis só se realiza se for interessante 

para todos os seus patrocinadores, de alguma forma. Lévi-Strauss, em uma 

passagem extremamente lúcida, afirma que ser um explorador é um comércio que 

                                                 
6 Segundo Salgado (2014, p. 63), dentre os patrocinadores que mais contribuíram estão: o 

governo federal brasileiro, bem como dos governos dos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Também o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que operava ao lado do Banco 

Mundial, empresas e fundações brasileiras e, por fim, receberam auxílio enorme de 

empresas e fundações francesas e monegascas; do governo das Astúrias e da Generalitat 

Valenciana, na Espanha; na Itália, da Emília-Romanha, da província de Roma, do Friul e 

da cidade de Parma.  

 



não consiste em descobrir fatos até então desconhecidos, mas em cobrir um 

grande número de quilômetros e montar lanternas [lanter-slides] ou filmes para 

encher uma sala com um público por vários dias em sucessão (STRAUSS, 1973 

apud  DRIVER, 2003, p. 1).  

Toda essa dinâmica pode ser estimulada pelas grandes empresas com o 

objetivo de divulgar seu setor “verde”, onde fiscalizaria a produção, tentando 

equilibrar extração de matérias-primas ao elevado consumo e descarte, principais 

características do homem do século XXI. Vale ressaltar que Sebastião Salgado 

estava completamente ciente sobre um possível favorecimento por conta 

“ambientalização”, do contexto em que realizou as viagens, haja vista que o autor 

manteve-se presente em debates acalorados, como os ocorridos no Fórum Social 

Mundial, em 2003.  

Para a realização do objetivo central da obra o autor utilizou-se de antigas 

estratégias, como a manipulação das cenas. Sebastião Salgado admitiu ter 

modificado o cenário natural da fotografia porque gostaria de retratar as tribos o 

mais próximo possível do seu estilo de vida ancestral. Alguns se vestiam com 

roupas de segunda mão distribuídas por grupos evangélicos, mas ele queria 

mostrar os trajes cerimoniais e os costumes tribais de que eles mais se orgulhavam 

e de que, dentro de algumas décadas, poderão apenas restar as fotografias. Cedo 

ou tarde, o mundo moderno irá atingi-los ― ou serão eles a procurá-lo. Por isso seu 

desejo por captar o mundo que está desaparecendo, uma parte da humanidade 

que está prestes a acabar, mas que, no entanto, ainda vive, de muitas maneiras 

em harmonia com a natureza (SALGADO, 2013, p.8) 

Há uma clara confusão típica do homem do século XXI. O importante é 

garantir o registro antes que as tribos desapareçam ― mantendo a ideia central do 

livro ― mesmo que para isso tenha que modificar o que foi visto inicialmente. 

Somando a proposta central de Gênesis à elevada influência de Salgado, solicitar 

aos membros da tribo que usem seus trajes originais para serem fotografados é 

forçar que guardemos em nosso imaginário as imagens que se aproximam do 

primitivo, ainda que não o seja mais. 

Antes mesmo do famigerado acidente ambiental em novembro de 2015, 

provocado pelo vazamento de rejeito da mineradora Samarco Mineração S.A., 



controlada pela BHP Billiton e pela Vale S.A., Sebastião Salgado já havia sido 

criticado por ambientalistas ingleses. A campanha desses ambientalistas foi contra 

o Museu Britânico de História Natural que recebeu a exposição Gênesis sem 

problematizar a origem do dinheiro. Tal como nas matérias de jornal, a 

apresentação no museu britânico também descreveu Gênesis como uma 

exposição que retrata “a majestade da natureza e o equilíbrio das relações dos 

humanos com nosso frágil planeta” (The Independent, 2013)7. 

Para os ambientalistas, não faz sentido mostrar as belezas naturais se se é 

financiado por quem degrada. A Vale, companhia de mineração brasileira, é 

considerada inimiga número um do meio ambiente. A fama veio do envolvimento 

dessa empresa nas obras de Belo Monte. Segundo ativistas, a usina vai inundar 

cerca de 500 km² da floresta amazônica e desalojar tribos indígenas como as que 

aparecem nas fotos de Gênesis. Christian Poirier, ativista da ONG Amazon Watch, 

disse ao jornal britânico “The Independent” que o financiamento da Vale à 

exposição era “lavagem verde”, ou seja, um mero discurso da empresa com o 

intuito de propagar práticas ambientais positivas, quando na verdade sua atuação 

é degradadora. Financiar um projeto como o Gênesis, liderado por um fotógrafo 

engajado e visto como denuncista, foi para as empresas uma excelente troca: 

investe-se capital e tem-se uma imagem pública confiável. 

Questionado sobre a polêmica, Sebastião Salgado disse entender as 

preocupações dos ambientalistas em relação a empresas como a Vale, mas 

afirmou que “o problema não são companhias de mineração ou as petrolíferas, mas 

sim o sistema de vida que nós criamos”8. Em uma entrevista de abril de 2013 para 

a Folha de São Paulo (antes da tragédia da Samarco que devastou a cidade de 

Mariana, em Minas Gerais), Salgado, interrogado sobre uma possível incoerência 

dos ambientalistas britânicos, diz que logicamente suas opiniões divergem, senão 

                                                 
7 Matéria do jornal The Independent, em 17/07/2013, cujo título é “The natural world, photographed 
by Sebastião Salgado ― sponsored by a corporation that’s despoiling the Amazon”. Disponível em: 
[http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/the-natural-world-photographed-by-
sebasti-o-salgado-sponsored-by-a-corporation-thats-despoiling-the-8714748.html]. Acesso em: 
dezembro de 2016. 
8 Disponível em: [http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/07/1313489-museu-e-criticado-por-
aceitar-financiamento-da-vale-para-mostra-de-sebastiao-salgado.shtml] Acesso em: dezembro de 
2016. 



ele não estaria com a Vale “sponsorizando” (patrocinando) o projeto (SALGADO, 

2013a).  

Sebastião Salgado encontra-se embebido em uma corrida típica de nosso 

tempo, onde tenta-se manter ao menos em nossas memórias e em papéis de 

fotografia as etnias e a natureza que serão, muito provavelmente, devastadas pelo 

rolo compressor da máquina capitalista e que muitas vezes já não correspondem à 

forma como foram retratados. Vale tudo para convencer os espectadores da 

existência da harmonia e do frescor primitivo mesmo que às custas das 

devastações promovidas por seus patrocinadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao invés de buscar uma espécie de ressignificação, Salgado reitera o modo 

de fazer fotografia a partir do momento em que parte da Europa patrocinado por 

grandes empresas, pensa na posição dos fotografados e traça rotas de viagem 

baseadas naquilo que deveria ser inédito.  

Sebastião Salgado age como um ocidental em busca dos povos e natureza 

primitiva dos trópicos. Os escritos de Taussig (1993) nos ajudam a pensar acerca 

desse movimento de alteridade ao explicar que, na realidade, o que o ocidental vê 

é a si mesmo sendo visto pelo ser que está sendo retratado, uma vez que o outro 

está encontrando e construindo semelhanças e/ ou diferenças em relação a nós. 

Segundo o autor, não é possível dizer o que é cópia ou imitação do quê (TAUSSIG, 

1993, p. 19). Essa afirmação é tão poderosa que coloca em xeque o primitivismo 

relatado por Salgado e pelas manchetes de jornal. 

Como sociedade do consumo, a própria lógica de correr o mundo para 

fotografar o máximo de lugares possíveis, nos leva a ansiar cada vez mais por 

novas imagens. À medida em que produzimos imagens e as consumimos, 

precisamos ainda mais de imagem. Consumir significa queimar, esgotar e, portanto, 

ter de reabastecer. Em outras palavras, a produção de imagens supre uma 

ideologia dominante e, por isso, não pode ser reduzida à sua capacidade mimética. 

O acidente da Samarco afastou o álbum de ser uma “homenagem ao 

planeta”, tornando-o uma espécie de mea culpa. Embora a cobrança feita a 

Sebastião Salgado tenha sido significativa, sua carreira segue normalmente e, no 



ano de 2016, recebeu prêmios que ligam sua figura ao ativismo, como o Prêmio 

Personalidade, por sua contribuição artística, humanitária e socioambiental. 

Em suma, toda essa efervescência exigindo uma postura do autor demonstra 

o teor político que ainda sobrevive quando falamos de imagens, o qual tentou-se 

ressaltar no presente artigo ao colocar em pauta as contradições existentes nas 

escolhas por seus patrocínios. 
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