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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estabelecer as relações entre o fotojornalismo e o 
jornalismo ambiental. A fotografia no jornalismo pode tornar uma notícia ou reportagem mais 
interessante e verídica, uma vez que há a ideia de que uma foto é um atestado de realidade, mas 
também as imagens podem ser usadas de forma superficial, mostrando somente um aspecto do assunto 
abordado. A fotografia do meio ambiente pode chocar o público e pode ser uma forma de aproximar a 
sociedade urbana das questões ligadas à área.  
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1. Introdução 

 A fotografia é usada pelo jornalismo ativamente desde o século XIX e se transformou em um 

fator algumas vezes crucial para a confirmação de um fato, cumprindo a função de atrair o olhar do 

leitor. Seu uso pelo jornalismo ambiental pode ser uma forma de despertar a consciência de 

preservação ambiental em um público cada dia mais acostumado a imagens ou notícias chocantes.  

 No presente trabalho traçaremos um histórico do fotojornalismo e conceituaremos a fotografia 

em seus significados e interpretações. Em seguida, apresentaremos o jornalismo ambiental em suas 

práticas a partir de pesquisas da área. Por fim, abordaremos a importância do trabalho de Sebastião 

Salgado para o desenvolvimento da fotografia ambiental, focada na exposição da destruição ambiental  
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e da miséria humana. Com isso, o nosso objetivo é discutir o papel da fotografia ambiental como um 

instrumento de divulgação dos problemas do meio ambiente. 

 Na construção do artigo foi feita uma vasta revisão bibliográfica que problematiza questões 

sobre fotografia, jornalismo ambiental e sobre Salgado. Também foi feita uma breve pesquisa das 

principais fotos de tragédias e desastres ambientais divulgados nos últimos anos, usando, para isso 

suportes digitais, como galerias de fotos do portal Uol.  A questão principal é o uso do fotojornalismo 

pelo jornalismo ambiental na construção de um discurso ou na denúncia para um público urbano. 

 

2. Fotografia e realidade 

Uma das maiores ilusões que rondam a prática fotográfica diz respeito ao fato de que ela pode 

ser vista como um documento, uma comprovação de uma realidade objetiva. De acordo com essa 

utopia, a fotografia promete imprimir a luz e, por isso, tem uma credibilidade quase científica, criando 

uma noção de é quase impossível mentir para uma fotografia, pois não é possível manipular a luz 

(SONTAG, 1981). A fotografia como documento se estabelece como uma importante auxiliar do 

jornalismo, que passa a usar fotos como reafirmação da informação já exposta ou como complemento.  

De fato, não se pode negar o caráter de registro da fotografia. Por mais diversas que sejam as 

circunstâncias, a foto comprova que aquele objeto e cenário existiram (DUBOIS, 1994). Dessa forma, a 

fotografia pode agir como um documento no sentido de uma fonte enorme de referências. Uma 

fotografia, vista assim, cumpre um papel mais objetivo e factual. Ela diz apenas da existência daquilo 

que está na imagem, mas não dá maiores detalhes sobre sua aparência ou funcionamento. 

 O dispositivo (a câmera), nesse contexto, tem o papel de garantir a objetividade. Uma fotografia 

é considerada mais verdadeira do que um desenho ou pintura pois sua tecnologia garante que o mundo 

físico seja mimetizado de uma forma muito mais exata. Diferente do desenho, que necessita de uma 

pessoa e uma série de aparatos artísticos, a fotografia precisa de apenas uma pessoa capaz de encaixar 

as peças na máquina, que fará o seu trabalho mecânico e imparcial. Ainda: nesse ponto de vista, a  
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fotografia é um registro sem significado subjetivo, não é pensada como uma forma de arte ou qualquer 

coisa que se assemelhe a isso.  

 No fotojornalismo, esse conceito da fotografia como uma prova concreta foi o que, por muito 

tempo, fundamentou o trabalho do repórter fotográfico. Nesse sentido, o material produzido em campo 

deve levar ao público, da forma mais objetiva possível, o que as pessoas não puderam ver com seus 

próprios olhos. É uma reafirmação da experiência do jornalista. Não apenas são fragmentos, miniaturas 

da realidade que podem ser adquiridos, como SONTAG (1981) descreve, mas também provas, 

registros. Há o senso de que não é possível mentir para uma fotografia: Como mentir para a própria 

luz?  

 Quando nos propomos a analisar uma imagem, porém, devemos estar conscientes de que a 

realidade nesses pedaços de papéis ou arquivos digitais que vemos não é completa e que nunca é 

definitiva (KOSSOY, 1999). De fato, a fotografia mesmo quando considerada apenas um documento, 

suscita questionamentos sobre suas circunstâncias: qual dispositivo foi usado? Essas pessoas estão 

posando para a foto? Essa paisagem urbana representa mesmo a cidade na qual está inserida? O 

fotógrafo estava em evidência ou escondido? Quando essa imagem foi feita? Em qual lugar foi feita? 

As perguntas podem se estender longamente, esmiuçando cada detalhe da fotografia e cada técnica 

utilizada. A cada resposta, o olhar sobre a imagem se modifica, ganhando novos parâmetros e nuances. 

Saber e entender as circunstâncias nas quais uma fotografia foi tirada é como entrar em um mundo 

completamente novo e oculto a um primeiro olhar. É como colocar óculos e perceber que tem miopia. 

 Ao encarar uma realidade inicialmente oculta em uma imagem, percebemos o quanto o olhar do 

fotógrafo é importante na construção de uma fotografia. Já não é mais uma atitude objetiva, séria e 

imparcial. Quem detém o dispositivo também detém o poder de mostrar o que vê e, acima de tudo, o 

que, pessoalmente, vale a pena ser visto. Pode-se resumir apenas no ato de empunhar uma câmera e 

direcionar a lente para onde for mais conveniente. Cada escolha técnica é uma escolha ideológica,  
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mesmo quando o “mais conveniente” é o que é possível, fácil, rápido ou o que está diretamente à 

frente.   
Enquanto uma pintura ou descrição em prosa nunca podem ser mais do que uma simples 
interpretação seletiva, uma fotografia pode ser encarada como uma simples transparência 
seletiva. Mas, apesar da presunção de veracidade que confere à fotografia a sua autoridade, 
interesse e sedução, o trabalho do fotógrafo não é uma exceção genérica às relações 
habitualmente equívocas entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos se propõem 
sobretudo a refletir a realidade estão ainda constrangidos por imperativos tácitos de gosto e de 
consciência (SONTAG, 1981, p. 16). 

 

 É fácil entender isso quando pensamos em fotografias que retratam o meio ambiente: 

frequentemente se vê fotos da Amazônia devastada e isso gera um sentimento de revolta na sociedade, 

porém, pouco se mostra a destruição do Cerrado, da Caatinga, ou, sem sair da Amazônia, não se mostra 

a invasão de terras indígenas ou o garimpo na beira dos rios. Coloca-se o holofote em um ponto e 

escurece o entorno. 

 Se aplicarmos o princípio de que existem várias realidades dentro de uma fotografia, que vão 

muito além do registro material, o fotojornalismo ganha um caráter mais interpretativo e subjetivo. 

Uma simples mudança de enquadramento pode mudar um cenário e mostrar detalhes antes não vistos. 

Também o fotógrafo é guiado por seu senso de bom gosto e ética. Confiar toda a verdade de um fato a 

apenas um dispositivo que promete a realidade é um processo muito parecido com toda a 

fundamentação social do jornalismo em si. Deposita-se confiança em uma instituição que pode ser o 

veículo jornalístico ou o próprio repórter a partir da promessa ou evidências de verdade. Presume-se 

que o repórter diz a verdade, tanto pelas fontes apresentadas, quanto pela narrativa, que se presume 

também ser objetiva. Quando o veículo ou jornalista não parece tão confiável, se avalia se o fato parece 

verossímil. Se estiver de acordo com o esperado, novamente deposita-se confiança. Muitas vezes, é 

preciso que sejamos confrontados com outros fatos ou notícias para que questionemos mais a fundo um 

trabalho jornalístico. 

 No fotojornalismo, ou na fotografia em geral, confiamos no que vemos primeiro porque 

confiamos em nossos olhos, depois porque confiamos na câmera fotográfica e então porque a imagem é  
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verossímil. A fotografia, assim, é um produto jornalístico eficiente. Assim como o jornalismo textual 

ou qualquer outra forma, só é posta em dúvida quando é confrontada com outras imagens e dados que 

possam diminuir sua credibilidade. 

 Quando conhecemos a metodologia jornalística e os meios de trabalho, passamos a encarar as 

reportagens e notícias de modo muito mais crítico: analisamos as fontes escolhidas, os juízos de valor, 

o tamanho, os recursos visuais, textuais e sonoros utilizados, a empresa que veicula a notícia e 

procuramos apontar qualquer presença ou ausência de ideologias que possam estar presentes nesses 

produtos. Uma vez conhecendo os métodos, nos tornamos mais capazes de questionar a veracidade de 

algumas informações. 

 Isso também acontece na fotografia. Quando sabemos e entendemos a técnica usada, todas as 

possibilidades que um fotógrafo pode ter, os recursos visuais usados, as cores destacadas, a iluminação, 

o enquadramento, o ângulo, o posicionamento do objeto e até mesmo detalhes do dispositivo, como as 

lentes utilizadas, podemos analisar as intenções do fotógrafo e mesmo o que não é mostrado na 

imagem. 

 Saímos então, da análise inicial de apenas concentrar as dúvidas na fotografia em si e passamos 

a questionar o fotógrafo e os propósitos de seu trabalho. Essa é uma possibilidade de desvendar a 

realidade própria da fotografia, como propõe KOSSOY (1999), que destaca a seleção do assunto e a 

motivação como fatores necessários para a compreensão da realidade de uma fotografia. 

 Praticamente todos os autores que já estudaram a fotografia a partir do século XX em diante 

concordam que a uma foto não é um espelho da realidade, mas uma modificação ou uma representação 

dela. A natureza indicial, como ressalta DUBOIS (1994), e a função representativa da fotografia, como 

examina SONTAG (1986), são alguns conceitos que guiam os estudos da prática. Apesar de estarem de 

acordo quanto à realidade que vemos na fotografia, cada autor estabelece bem suas divergências quanto 

ao processo produção e de interpretação de uma imagem. 
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Em O Ato Fotográfico, DUBOIS (1994) analisa as três fases nas quais os estudos sobre 

fotografia foram submetidos. Inicialmente, a foto é considerada um espelho do real. Apesar de não ser 

exclusiva dessa fase, a foto é entendida e interpretada socialmente como um documento, um retrato 

perfeito, muito mais realista e imparcial do que qualquer artista. Muito mais crível do que qualquer 

outro processo descritivo da realidade e isso se dá pelo seu caráter técnico. 
 

Ao contrário, a foto, naquilo que faz o próprio surgimento de sua imagem, opera na ausência do 
sujeito. Disso se deduziu que a foto não interpreta, não seleciona, não hierarquiza. Como 
máquina regida apenas pelas leis da ótica e da química, só pode retransmitir com precisão e 
exatidão o espetáculo da natureza (DUBOIS, 1994, p. 32). 

 

 A ideia de uma máquina capaz de espelhar a realidade com tamanha imparcialidade ainda não 

acabou completamente, por maiores que sejam as ressalvas. Muitas vezes, queremos acreditar que o 

que vemos é a realidade completa, especialmente em relação ao fotojornalismo: é missão do repórter 

trazer os fatos o mais puros possíveis, evidentemente, uma foto cumpre essa função com destreza. 

Na mesma obra, DUBOIS (1994) considera a fotografia como uma transformação do real. Bem 

verdade é que tudo parece mais belo em fotografias, como aponta SONTAG (2003), mesmo fotos de 

tragédias e horrores de guerra podem parecer bonitas e agradáveis, as pessoas usam a palavra 

“impressionante” ou “surreal”, nesses casos, por não saberem ou quererem explicar o que veem sem 

ferir códigos morais.  Porém, a beleza estética da fotografia é questionada, pois evidencia as escolhas 

do fotógrafo durante seu trabalho. A desconfiança do conteúdo das fotos jornalísticas colaborou para a 

diversidade de relatos, fotos e vídeos que hoje podemos encontrar na internet ou em publicações da 

mídia independente. Questionar a história por trás de fotos e reportagens também é uma forma de 

percebermos que existe um ou mais seres humanos nos bastidores de toda notícia, de todo documento 

histórico, também é pensar todo o processo de forma mais compreensiva e clara, entendendo que um 

produto pode ser afetado de acordo com as suas motivações e circunstâncias. 

 Ao contrário do paradigma dominante do século XIX que via a fotografia como ícone, 

DUBOIS (1994) propõe analisá-la sob a ótica do índice. Definir a fotografia assim ou como um ícone é  
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a conciliação entre a fotografia como documento ou transformação da realidade. Um problema do 

primeiro é que nem sempre o que se via condizia com o que se sabia da história, e haviam 

desconfianças quanto à mimética da foto. O problema do segundo era a resistência inconsciente que 

temos ao tentar analisar uma foto como algo completamente diferente da realidade. É difícil ver a 

imagem, tão igual ao que existe, e pensar que pode ser uma distorção daquilo que ela mostra. Assim, 

como um índice, sabe-se que existe a referência de algo que existiu, mas sem o caráter documental e 

sem a descrença absoluta. 

O fotojornalismo, então, é visto com mais de credibilidade, mesmo jamais se desvinculando do 

texto-legenda. A ideia de que uma imagem vale por mil palavras não serve aqui: o fotojornalismo 

precisa de uma explicação que contextualize a situação retratada, do contrário, é apenas uma foto 

chocante ou bela. 

É necessário frisar que toda narrativa precisa de alguém que a interprete, o receptor. E, como é 

notado em outros meios de comunicação, pouco adianta uma narrativa ser informativa e ética se o 

receptor não tem bagagem cultural para compreender o que é exposto. Todo o trabalho não fará sentido 

para ele, ou então, será entendido de forma diferente da qual o jornalista ou fotógrafo pensou que seria. 

Mesmo para uma imagem, que, pensamos, é uma mensagem muito simples, é necessária certa 

compreensão de códigos sociais, caso contrário, não significa nada. 

A partir da discussão proposta, como uma foto, então pode sensibilizar um público acerca dos 

riscos de danificar o meio ambiente? Posto que todo ato fotográfico sempre diz respeito a uma 

construção da realidade, a fotografia ambiental teria a potencialidade de mostrar construções de mundo 

que reivindiquem ações sociais mais consistentes e efetivas contra os danos à natureza? 

 A proximidade – geográfica ou não – do objeto fotografado pode ser um fator que agrega valor 

à notícia (LAGE, 2001), ou, no caso, foto-notícia. O que é mais importante para os paulistas: 

populações ribeirinhas prejudicadas por usinas hidrelétricas ou nossos próprios rios secos? O que 

sensibiliza um cidadão norte-americano: crianças chinesas morrendo precocemente devido à poluição  
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do ar ou suas próprias crianças doentes devido a alimentos cheios de agrotóxicos? Ainda assim, as 

pessoas podem simplesmente desviar os olhos (SONTAG, 2003). Mas aqui, talvez, o objetivo seja 

fazer com que a pessoa continue pensando sobre o assunto, mesmo depois de ter decidido não olhar 

mais. 

 Muitas fotos que vemos em reportagens sobre o meio ambiente mostram paisagens devastadas e 

animais à míngua, buscando sobreviver onde já não é possível. Isso causa certo desconforto e 

indignação, mas são reações muito rápidas e esquecidas em pouco tempo. O que pode, então, 

sensibilizar uma grande parte do público para a causa do meio ambiente?  

Talvez a solução esteja na absorção da informação pelo público. Uma pessoa pode esquecer da 

situação específica das onças-pintadas, que morrem devido ao aumento das pastagens, mas terão a 

consciência de que a indústria agropecuária está prejudicando animais silvestres e a fauna em grande 

escala. Podem esquecer que as fábricas jogam toneladas de gases e detritos poluentes no ar a cada 

segundo, mas se lembrarão que existem crianças morrendo com problemas respiratórios.  

 Evidente, as pessoas ficam muito mais sensibilizadas quando as fotografias trazem pessoas 

(ainda mais com crianças, mulheres, idosos ou qualquer grupo vulnerável) que sofrem os impactos do 

aquecimento global e destruição ambiental.  
 
2.1. O jornalismo ambiental e a utilização da fotografia 

 A temática ambiental interessa a todas as pessoas do mundo, uma vez que os danos ambientais 

atingem toda a humanidade de forma direta, e a preocupação com a manutenção dos ecossistemas vem 

ganhando importância nas discussões sociais e, consequentemente, na mídia. Aliada aos textos 

jornalísticos, a fotografia ganha importância na abordagem ambiental, uma vez que a natureza rende 

imagens imponentes, que impressionam, seja pela beleza natural ou pela destruição, a quem as 

contemplam.  
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Apesar da temática ambiental ganhar espaço na mídia, o meio ambiente acaba sendo abordado 

de maneira superficial e o jornalista precisa conquistar o interesse do público, uma vez que esse, de 

modo especial no impresso, seleciona o conteúdo de sua preferência, de acordo com Campos (2006).  

 

A decisão de pagar uma assinatura ou passar por uma banca para comprar um exemplar de 
jornal faz do leitor um observador privilegiado porque não ficará apenas no "olhar" que é 
próprio ao telespectador (muitas vezes passivamente), terá que selecionar as notícias de seu 
interesse, terá que lê-las, poderá concordar ou discordar, eventualmente arquivará informações 
relevantes ou usará tais informações em seu ambiente de trabalho, de convivência etc., ou como 
fonte de pesquisa documental. Talvez acessará o site do jornal para se manifestar a respeito do 
que leu. Não se trata, convenhamos, de um observador comum. Conquistar sua atenção para os 
assuntos de interesse ambiental e mobilizá-lo a favor de um novo comportamento diante do 
mundo à sua volta é uma tarefa de bom tamanho que o jornalista especializado tem pela frente 
(CAMPOS, 2006, p. 171). 
 

 
Com a motivação de despertar o interesse do público, os jornalistas e veículos costumam pautar 

notícias que tenham uma grande repercussão. Os assuntos ambientais, deste modo, passam a ser 

noticiados, principalmente, quando se tratam de tragédias ecológicas (ALVES, 2002), como a recente 

crise de abastecimento de água no estado de São Paulo e a explosão, seguida de incêndio, em tanques 

de combustível na cidade de Santos, litoral paulista, que causou a morte de inúmeros animais e um 

grande impacto ambiental.  
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Foto 1: Represa de Atibainha, Nazaré Paulista 
Fonte: MOURA, Luís, 2014, Agência Estado. 
 
 

 
Foto 2: Incêndio no Porto de Santos 
Fonte: PENNER, André. 2 abr. 2015. Uol.  
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O uso de fotografias que chocam a sociedade, nesses casos, é um recurso utilizado para 

comover o leitor e chamá-lo a se informar sobre o ocorrido. Entretanto, o conteúdo dessas 

notícias, apesar da comoção e revolta gerados na população, acabam sendo pouco reflexivo, por 

apenas noticiar o ocorrido, sem se aprofundar nas causas e nas consequências a médio e longo 

prazo. Também não apresentam alternativas para os problemas expostos e nem uma análise 

crítica sobre a situação. O leitor se comove, mas permanece impotente. 
O alarde é feito em cima do problema, que é casado com imagens chocantes: um pássaro 
tomado de óleo, uma castanheira pegando fogo, uma aldeia tomada por toras. A informação-
tragédia, ainda que indiretamente provoque revolta em parcela da população e cobre atitudes de 
autoridades, é pouco reflexiva em relação às causas e possíveis alternativas para o que se 
apresenta (ALVES, 2002, p. 01). 

  

Para CAMPOS (2006), o Jornalismo Ambiental é fraco e desprestigiado no Brasil. Para ele, a 

questão ambiental está envolta de politicagens que acabam atrapalhando o desenvolvimento de um 

jornalismo ambiental que leve uma discussão aprofundada e crítica à sociedade, com conteúdo de 

qualidade não apenas visual, mas de elaboração e abordagem das informações. 
Estamos falando da divulgação de fatos, processos, estudos e pesquisas relacionados com a 
preservação do meio ambiente e da biodiversidade apenas, ou também falamos de um 
jornalismo que coloca o homem no centro de suas preocupações? Este dilema está na base do 
enfrentamento que se dá entre os que praticam o chamado ecologismo e os que vêem nas 
preocupações ambientais apenas uma ideologia de esquerda destinada a conturbar o crescimento 
econômico do país. Os mais conservadores, especialmente os de orientação neoliberal, 
entendem que precisamos antes cuidar dos problemas sociais, da pobreza extrema, da falta de 
saneamento para depois iniciarmos a batalha de salvamento do mico leão dourado e da ararinha 
azul. Estes, porém, confundem a preocupação ambiental, como um todo, com alguns setores do 
movimento ecológico que trabalham pela salvação de espécies em extinção, trabalho este muito 
meritório (CAMPOS, 2006, p. 176). 

 

 Citando Miguel Milano, engenheiro florestal e presidente da Fundação O Boticário de Proteção 

à Natureza, CAMPOS (2006) afirma que os problemas relacionados com a pobreza têm relação direta 

com a exploração ilimitada dos recursos naturais e com a degradação do meio ambiente: 
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Corremos o risco de matar os recursos naturais e inviabilizar o próprio desenvolvimento. Nossa 
população já é tão grande e nosso território já foi tão devastado que não é possível suprir 
primeiro as deficiências econômicas para depois discutir proteção ambiental. As duas coisas 
têm que ser feitas juntas[1] (MILANO apud CAMPOS, 2006 , p. 177)6. 

 

 Sobre a influência política, KOLLING (2011) diz que a mídia tradicional é comercial, o que 

torna a notícia um produto que deve ser vendido ao público e, por este motivo, sofre influências de 

diversos setores. 
O jornalismo ambiental deve propor-se política, social e culturalmente engajado, porque só 
desta forma conseguirá encontrar forças para resistir às investidas e pressões de governos, 
empresas e até de universidades e institutos de pesquisa, muitos deles patrocinados ou reféns 
dos grandes interesses. O jornalismo ambiental não pode comprometer-se com a isenção porque 
participa de um jogo amplo (e nada limpo) de interesses. Não deve admitir-se utópico porque 
fundado na realidade concreta, na luta pela qualidade do solo, do ar, da água, da vida 
(KOLLING, 2011, p. 6). 

 

 Ainda de acordo com CAMPOS (2006), o jornalista especializado na temática ambiental deve 

ter consciência que seus textos e suas fotos devem sensibilizar as pessoas para a luta em defesa do meio 

ambiente, e não apenas visar uma informação superficial. Muitas fotos, nas matérias jornalísticas sobre 

meio ambiente, são usadas apenas como ilustração para o texto, sendo extraídas, muitas vezes, de 

banco de imagens, ou seja, de fora do contexto noticiado. Essas fotos ilustrativas acabam por não 

documentar a notícia em si, pois possuem o propósito único de chamar a atenção do leitor. 
O fotojornalismo tem sido usado, no impresso, com a mesma displicência que se usam as 
imagens na TV, valorizando-se o espetáculo da estética - inclusive com frias fotos de arquivo - 
sem maiores preocupações com o caráter ético de documentação que é próprio da fotografia 
(CAMPOS, 2006, p. 178). 

 

 Para que a fotografia realmente seja objeto de transformação ambiental, deve complementar as 

informações tratadas no texto, pois ajuda o leitor a compreender melhor a informação noticiada. A 

fotografia, neste caso, torna-se material jornalístico produzido com intencionalidade (CAMPOS 2006, 

p. 180). 
                                                
6  Revista Época, 07 de junho de 2004. Edição 316. Páginas 58 - 60 
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O Jornalismo Ambiental, em todas as suas formas de veiculação, deve levar informação de 

qualidade, aprofundamento crítico nas questões ambientais e educar e conscientizar a população sobre 

a preservação do meio ambiente, que não é distante do público, mas que o inclui. É possível constatar 

que o jornalismo não tem cumprido efetivamente essa função. Apesar da temática ambiental ganhar 

espaço na mídia, as pessoas continuam atirando lixo ao chão e lavando suas calçadas com mangueira, 

não separando seu lixo reciclável7 e nem diminuindo o consumismo. 
Não é o que sentimos, entretanto, quando, trafegando atrás de um veículo, percebemos, de 
modo bastante constrangedor, adultos e crianças atirando lixo sobre o asfalto, até mesmo pontas 
de cigarro ou latas de alumínio, pedaços de papel, restos de comida, tanto nas rodovias como 
em plena área urbana (CAMPOS, 2006, p. 1881). 

  

 As notícias sobre desmatamento das florestas, contrabando de animais silvestres e outros males 

ambientais continuam sendo veiculadas, o que mostra que esses eventos continuam ocorrendo e 

avançando, e que a conscientização não está sendo alcançada. 
A necessidade de tratar a temática ambiental de forma sistêmica e aprofundada, fortalecendo a 
importância informativa e educativa do tema, na conscientização da sociedade, tem sido 
unanimidade nas citações de pesquisadores e estudiosos da área [...]. Dessa forma, as notícias se 
constituem como parte essencial de um processo mais amplo que é o de tomada de decisão e de 
conscientização das pessoas para a preservação do meio ambiente [...]. Deve-se atrair o leitor 
com boas chamadas, um lead convidativo, fotografias interessantes, explorar os vínculos entre 
realidades distintas. Por isso, reiteradas vezes encontramos apelos para que quem cobre meio 
ambiente busque munir-se de conhecimento prévio, reduzindo o risco de se tornar apenas porta-
voz de suas fontes e reprodutor de pretensos consensos oficiais (KOLLING, 2011, p. 3-4). 

 

 O Jornalismo Ambiental, portanto, não deve apenas transmitir notícias, mas “difundir 

conhecimentos, criar consciência e incentivar a transformação de práticas e comportamentos danosos 

ao meio ambiente e, logo, prejudiciais à vida” (CAMPOS 2006). Não deve prosseguir pautando apenas 

catástrofes, agronegócio ou ecoturismo, mas também, e principalmente, abordar conteúdos que 

incentivem a transformação social para a questão ecológica. 
                                                
7  De acordo com reportagem veiculada no Jornal Hoje, edição de 08/04/2015, são produzidas, no Brasil, 76 milhões 
de toneladas de lixo por ano. Deste volume, 30% tem potencial de reciclagem, porém apenas 3% são reciclados. 
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A imagem é um recurso que deve ser aliado do jornalismo ambiental, pois, com uma boa 

apuração, persuadirá a sociedade para a conscientização. Mas, para isso, não deve se apoiar apenas no 

caráter ilustrativo, “o que confere à notícia um caráter de mero entretenimento ou de espetáculo, em 

prejuízo da função educativa da informação” (CAMPOS 2006). 

 No próximo item, estudaremos a obra de Sebastião Salgado, uma vez que ela une a temática do 

meio ambiente com uma estética específica como forma de tentar criar conscientização social. 

 
2.2. A estética de Sebastião Salgado como instrumento de transformação  

  A fotografia de Sebastião Salgado é polêmica e chocante. Alvo de defesas e críticas, o trabalho 

é sem dúvida um retrato da condição precária humana em sua forma mais bela. Em forma documental e 

também artística, ela possui uma estética (MACHADO, 2013), que é por sua vez muito questionada. 

Em vez de provocar engajamento social, acaba por causar um sentimento de impotência, em que “os 

sofrimentos e as desgraças são muito vastos, muito irrevogáveis, muito épicos para que uma 

intervenção política local possa transformar a situação.” (SONTAG, 2003, p. 86-87).  

Contudo, quando se analisa de maneira mais aprofundada a sua estética é possível perceber a 

composição de elementos que são essenciais na identificação, fundamental no engajamento em favor 

de uma causa. “A estetização é um dos meios de fazer com que pessoas diferentes reconheçam-se umas 

às outras”, afirma STRAUSS (2003, pg. 10). Katia Regina Machado reforça também que “a 

solidariedade é um sentimento que evoca interdependência entre as pessoas [...] quando agimos para 

combater as misérias do mundo inspirados por esse sentimento, temos a impressão de que, de certo 

modo, agimos também em nosso próprio benefício” (Revista Proa, 2013).  

Fazer ver é mais do que mostrar, pois implica compartilhar um discurso (MONDAZIN, 2003). 

Ao tratar de questões humanas e sociais em toda sua vida, o seu último projeto "Gênesis" não foi 

diferente. As fotos dos lugares mais remotos do planeta ainda em conservação trazem esse discurso. 

Em vez de mostrar a desgraça da degradação ambiental provocada pelo homem, Sebastião opta por  
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defender que ainda há esperança. Ele afirma que “cerca de 46% do planeta ainda é como era no tempo 

da ’gênese’ e por isso é necessário preservar o que ainda existe”. 
 

 
Figura 3: Península Yamal na Sibéria. 

Fonte: SALGADO, Sebastião, 2004-2011, Exposição Gênesis. 

 

Conforme discutimos no item anterior, a fotografia ambiental e social feita pela mídia em geral 

não carrega o discurso da transformação, mas apenas expõe os fatos. Katia Machado afirma que “toda 

imagem que mostra uma realidade problemática do mundo social politiza, para o bem ou para o mal, 

seus receptores” (2013). E o uso de fotografias que não contextualizam, não provocam e que acima de 

tudo não geram uma identificação é também uma forma (ruim) de politização. O receptor se torna 

acomodado pois não se vê na situação. A poluição está presente no dia-a-dia, mas parece uma realidade 

distante. Há uma saturação de informação relativa à causa ambiental e os hábitos não mudam. Com 

Salgado é diferente. Sua fotografia faz um convite para olhar a si mesmo. Quando apresenta os 

homens, apresenta a sua fragilidade. Quando apresenta a natureza intocada, apresenta a esperança.  
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Figura 4:  Pata de lagarto 

Fonte: SALGADO, Sebastião, 2004-2011, exposição Gênesis. 

 

O mecanismo de identificação está presente em todos os seus trabalhos. Desde Trabalhadores 

Rurais, Êxodos até Gênesis, o fotógrafo buscou elementos dentro de uma estética mais antropológica. 

Homens em situações de miséria que não perderam sua dignidade, o trabalhador do campo ou da 

cidade, a mãe que cuida do seu filho, pessoas que deixam suas casas em busca de uma vida melhor é, 

sobretudo, a estética da identificação.  Mesmo quando decide fotografar objetos que não o ser humano, 

percebe que tudo está ligado.  Daí surge a questão do uso da imagem como transformação de um 

comportamento social. O fotógrafo compartilha uma de suas experiências e descobertas no projeto 

Gênesis:  
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Em minha primeira reportagem em Galápagos, por exemplo, certo dia acompanhei uma iguana, 
réptil que a princípio não tem muito a ver com nossa espécie. Mas ao observar uma de suas 
patas dianteiras, de repente vi a mão de um guerreiro medieval. Suas escamas me fizeram 
pensar numa cota de malha, sob a qual reconheci dedos parecidos com os meus. Pensei: essa 
iguana é minha prima. Eu tinha diante dos olhos a prova de que viemos todos da mesma célula, 
cada espécie tendo evoluído à sua maneira ao longo dos séculos e em conformidade com seu 
ecossistema. A fotografia dessa pata de iguana circulou, apareceu na imprensa várias vezes. Se 
ela conseguir passar essa ideia, já ficarei feliz. Com “Gênesis”, tentei mostrar a dignidade, a 
beleza da vida em todas as suas facetas. E o fato de termos todos a mesma origem. O encontro 
com a iguana confirmou o título que tínhamos escolhido, Gênesis. Ele não tem nenhuma 
relação, a meu ver, com a religião. Ele designa a harmonia primordial que permitiu toda a 
diversificação das espécies. O prodígio de que todos fazemos parte (SALGADO, Sebastião. De 
minha terra à Terra, 2013, p. 66). 
  
  

Aos espectadores não resta alternativa senão detectar as semelhanças que os aproxima delas 

(MACHADO, 2013). Esse fato se torna então uma poderosa ferramenta quando se fala em fotografia 

ambiental. Se as fotos provocam uma identificação, esta por sua vez gera uma ação. A prova disso é o 

impacto que Gênesis provocou nas discussões em torno da questão ambiental. Com a visibilidade 

adquirida ao longo de sua carreira, foi possível para Salgado desenvolver vários projetos que saíram da 

fotografia e foram para o campo prático. O Instituto Terra é um deles. 

Inicialmente idealizado para o reflorestamento de uma fazenda em Aimorés, onde Sebastião 

cresceu, o projeto cresceu e tomou uma proporção gigantesca. Cerca 7 mil de hectares entraram em 

processo de restauração e 4 milhões de mudas foram cultivadas em seu viveiro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 234 

 

	  
20	  de	  outubro	  de	  2015	  –	  São	  Paulo	  –	  SP	  	  -‐	  	  enpja.com.br/	    

 

 

 
Figura 5: Antes e depois da Fazenda Bulcão em Aimorés 

Fonte: Instituto Terra, 2001 e 2011. Minas Gerais. 
 

Atualmente, o projeto se expande e atinge a população que participa ativamente do processo, 

por meio de parcerias com empresas. Fundou-se o Centro de Educação e Recuperação Ambiental 

(CERA) que desenvolve, além de estudos e pesquisas, projetos paralelos de recuperação da Mata 

Atlântica. As escolas municipais também participam do processo. As fotografias de Sebastião são 

apresentadas aos alunos para discussão tanto do contexto mundial quanto local, a fim de buscar ações 

que possam transformar a realidade ambiental.  

Essa parece uma realidade ainda distante para a fotografia de meio ambiente. Mas é necessário 

enfatizar que “o fotojornalismo, desde sua origem, trabalha para atender aos mais diversos interesses da 

sociedade, sejam eles tarefas estéticas, políticas, culturais, econômicas e ideológicas” como afirma 

SOUSA (2004, p.223). Essa tarefa tem sido cumprida? E se tem, com qual propósito?  

Antes de analisar a fotojornalismo ambiental, é necessário contextualizar o cenário político, 

ideológico e cultural e repensar todos esses valores que são diariamente impostos, de forma consciente 

ou não pelos veículos de comunicação e pela própria sociedade, que ainda não possui a cultura da 

preservação ambiental. O papel do fotojornalista é chamar a atenção do receptor de forma efetiva e  
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coerente, assim como Sebastião Salgado. A estética que utilizará estará intrinsecamente ligada à sua 

ideologia, como afirma MONDZAIN: 
 
O poder sempre quer controlar o amor e o ódio e, na medida em que a emoção visual está 
justamente relacionada a essas paixões, o dispositivo que mostra, a forma escolhida para fazer 
isso, o espaço dado à palavra, o risco que se corre ao fazer um enquadramento, uma montagem, 
são todos eles gestos políticos nos quais o destino do espectador em sua própria liberdade é o que 
está em jogo (Ibid., p. 56-57). 
  

Ainda segundo BOURDIEU (1997, p. 2), a representação que os grupos fazem de si mesmos e 

dos outros grupos contribui em grande medida para que eles sejam como são e que façam o que fazem. 

Katia Machado acrescenta: 

  
Certos produtores de imagens constroem suas enunciações sobre a realidade problemática do 
mundo social de modo que elas sirvam para legitimar o estado de coisas; outros, para transformar 
essa realidade. Sebastião Salgado faz parte do segundo grupo (Revista Proa, 2013). 

  

A fotografia e a militância de Sebastião Salgado é sem dúvidas um referencial de 

fotojornalismo ambiental.  

 

3. Considerações finais 

 Um dos objetivos do jornalismo ambiental é a conscientização do público sobre os problemas e 

consequência de atos cotidianos ou políticas públicas e privadas têm sobre a natureza. A fotografia, 

nesse caso, serve para legitimar o texto ou informar algo além do relatado verbalmente. A evidente 

destruição ambiental, poluição e degradação da natureza são aspectos óbvios da irresponsabilidade 

ambiental, ainda hoje praticada, e esses aspectos além de poderem ser sentidos diretamente pelo 

público urbano (a poluição do ar e tragédias ocasionadas por degradação do meio ambiente, por 

exemplo), são visualmente evidentes. Isso possibilita que a fotografia enriqueça o jornalismo 

ambiental, não apenas chamando a atenção do leitor ou ouvinte, mas informando, algumas vezes sem a 

necessidade de texto-legenda.  
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Os trabalhos de Sebastião Salgado são, de fato, exímios nisso: apresentam a desolação das 

florestas e a fragilidade humana. Embora as imagens de devastações atraiam nosso olhar, mais sedutor 

ainda é a mutilação (simbólica ou não) de outros seres como nós ou os quais criamos empatia, como 

animais de estimação. Fotos de um deslizamento de terra no Rio de Janeiro não seriam tão terríveis se 

não soubéssemos que dezenas de casas e pessoas estavam imersas na lama. A possibilidade de que o 

fato esteja próximo fisicamente também contribui na sensibilização do público, por exemplo, fotos da 

poluição em Xangai não seriam recebidas com tantos lamentos se não houvesse em nossas cidades 

condições para que o mesmo ocorra em breve.  

 É claro, sempre é possível desviar o olhar ou esquecer do que foi visto logo em seguida. Porém, 

isso não desobriga o jornalismo ambiental de continuar denunciando tais situações críticas. Nesse caso, 

as foto-ilustrações8, mesmo que cumpram seu propósito de manter um elemento visual no texto, não 

contribuem muito com a informação, sendo apenas um atrativo para os leitores.  

 Por fim, as fotos contemplativas, ou seja, que simplesmente mostram a natureza como um 

espetáculo ou uma preciosidade, podem causar certa admiração no público e incutir a consciência de 

preservação ambiental, mas talvez atuem quase como uma foto-ilustração, com pouco significado e 

sem poder de inquietação, o que talvez seja o objetivo final do jornalismo: causar inquietação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8  A Foto-ilustração pode ser definida como imagens fotográficas que expressam ou expõem algo que tenha ligação 
com o texto, porém não acrescentam informação alguma, servindo quase sempre como apenas um elemento visual inerte. 
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