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Sebastião Salgado e África 

De Miguel Sousa Tavares (29/11/2007) 

Desde muito novo que sou um apaixonado pela fotografia de reportagem e por isso 

não admira que, muito cedo também, tenha tomado contacto com a obra do 

brasileiro Sebastião Salgado, assim que, a partir de Paris, ele começou o seu 

trabalho de “freelancer” na agência Sygma. Continuei a segui-lo na Gamma e, mais 

tarde, quando ele se mudou para a Magnum, passando a integrar o catálogo de 

referência dessa extraordinária cooperativa de “photo-reporters”, cuja história se 

confunde com a da segunda metade do século XX. (…) Assim, fui seguindo os 

passos de Sebastião Salgado e atento ao seu trabalho, que, todavia, nunca me 

impressionou sobremaneira. Não sei explicar bem, mas havia naquele “désarroi” 

permanente do seu trabalho alguma coisa que me parecia demasiado óbvia ou 

demasiado redutora. A miséria é sempre mais fotogénica e mais ‘reportável’ do que 

o seu oposto, assim como o preto e branco serve melhor essa causa do que a 

fotografia de cor. Parecia-me, talvez injustamente, que o caminho que Salgado 

tinha escolhido era o mais fácil e, em certo sentido, demagógico, para quem 

buscasse uma visão compreensiva do mundo (…).  

Sebastião Salgado acaba de lançar agora em Portugal o seu livro ‘África’, resumindo 

o trabalho de trinta anos de fotografia no continente negro, com textos de apoio do 

moçambicano Mia Couto. (…) O início do livro, com o deserto da Namíbia, Skelleton 

Coast e a aproximação à região dos Grandes Lagos, funciona como se fosse uma 

espécie de prefácio primordial: “vejam que bonito que isto é!”. Tem algumas 

fotografias lindíssimas mas já outros tinham feito antes e melhor, como Peter 

Beard, e não seria por aí que Salgado conseguiria a diferença. As primeiras 

imagens ‘humanas’  são também de esperança e de descoberta: Moçambique 

depois da independência. (…).  

Entre todas, há uma imagem que eu, se fosse crente ou dirigente, mandaria expor 

em todas as igrejas e templos do mundo, em todos os fóruns onde se discutem os 

destinos da humanidade e em todas as sedes das multinacionais que acumulam 

fortunas a negociar com os governos corruptos de África: é a imagem de um pai, 

absolutamente esquelético mas com uma expressão de dignidade e de dever que 

eu nunca vi em ninguém, carregando ao colo a pele e os ossos de um filho, 

chegando a um campo de refugiados no Sudão, depois de ter atravessado todo o 

deserto desde a Etiópia, em busca de auxílio.  

Disse-me um compatriota brasileiro de Sebastião Salgado que “a vida já é tão 

triste, que não é preciso ainda ter de levar com as fotografias do Salgado!”. Sorte a 

dele - pode passar adiante sem ter olhado para este livro! É sempre possível dizer 

que não se viu, não se soube de nada. Eu, infelizmente, vi. 

http://expresso.sapo.pt/sebastiao-salgado-e-africa=f151155#ixzz2KGBab3ZU 

Vocabulário: Demagogia: submissão excessiva da atuação política ao agrado das 

massas populares. Désarroi [dezaRwa]: desorganização, completa; desordem; 

confusão. Repórter: pessoa que recolhe, analisa e prepara informação sobre um 

dado tema, de forma a poder ser transmitida num órgão de comunicação social; 

jornalista que faz reportagens. 
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