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Nascido em Aimorés (MG), Sebastião Salgado é 
formado em Economia pela UFES, com mestrado 

em economia pela USP. 



Em 1971, em plena repressão militar no Brasil, fugiu 
com sua esposa para Paris, onde tentou fazer 

doutorado em economia, mas desistiu. Mudou-se, 
então, para Londres, onde começou a trabalhar na 

Organização Internacional do Café. 



Responsável por alguns países da África, começou 
a levar a câmera de Lélia (sua esposa) durante 
suas viagens. A Asahi Pentax Spotmatic ganhou 
espaço cativo em sua mala, e também no seu 

cotidiano.



Descobriu, então, que documentar suas viagens 
era mais emocionante e importante que o 

próprio trabalho. Decidiu, com Lélia, arriscar em 
tentar a vida como fotógrafo profissional. 



Tentou fotografar de tudo, desde nu a esporte. 
Acabou, inevitavelmente, voltando-se à 

fotografia documental social.  

De fato, há uma expressiva relação entre o 
documentário e a fotoPara o fotógrafo Henri 
Cartier-Bresson, “o filme documentário nada 

mais é do que uma fotorreportagem em 
movimento”. 



Sebastião Salgado se autodefine como 
fotodocumentarista social, preocupado com a 

sociedade e suas  nuances. Tal posicionamento 
provocou emoção  e sofrimento em diversos 

momentos.



Para Salgado, a fotografia deve ser resultante  
de uma relação sincera, aberta. Por isso,  
Salgado busca fotografar de frente e com  

proximidade. Quem está sendo fotografado  
tem consciência de estar sendo fotografado.



Sua poética é construída em preto e branco 
para valorizar as texturas, a luz e a ausência 

dela, ao invés de competir com as cores.



Para ele, o divertido é fotografar a luz, 
contra a luz, e  com a ausência da luz. 
Também experimenta  cenários para a 

construção de narrativas.
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Assista ao documentário "O Sal da Terra" 

(Wim Wenders e Juliano Salgado), disponível em 
nossa página. O documentário foi indicado ao 

Oscar de 2015.


Clique no botão         , procure o documentário e 
faça download do mesmo em seu computador. 


