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                  A entrevista é um texto informativo cujo 
objetivo é fazer com que o leitor conheça melhor 
as opiniões e ideias do entrevistado, que deve ser 
uma pessoa relevante para o público-alvo. As 
perguntas do entrevistador devem ser imparciais; 
ele pode levantar questões polêmicas, mas sempre 
com tato, para que o entrevistador se sinta à 
vontade e as respostas saiam espontâneas. 
                 Para obter uma boa entrevista, o 
entrevistador deve pesquisar antes a respeito do 
entrevistado e do tema a ser abordado. Em seguida 
ele prepara o roteiro, com base nessa pesquisa, 
elaborando perguntas específicas. 
                 O texto da entrevista apresenta, em 
geral, estes elementos: 

➢ Manchete ou título: deve provocar o 
interesse do leitor; pode ser uma frase 
marcante do entrevistado, por exemplo. 

➢ Apresentação: fala-se do entrevistado e de 
sua autoridade ou relevância no assunto em 
questão (por exemplo sua experiência 
profissional, sua vivência de determinada 
situação); também se apresentam os 
pontos principais da entrevista. 

➢ Perguntas e respostas: texto da entrevista 
propriamente dito, em que o nome do 
entrevistador (ou do órgão para o qual 
trabalha) e do entrevistado aparecem antes 
da fala de cada um. 
 

                   Entretanto, há entrevistas que não 
seguem inteiramente esse roteiro. Algumas 
apresentam apenas perguntas e respostas breves, 
num estilo pingue-pongue. Outras podem trazer 
um texto introdutório mais detalhado, com 
informações como local, data e duração da 
entrevista. Outras, ainda, trazem as falas do 
entrevistado entre aspas, entremeadas ao texto do 
entrevistador ou transcritas como discurso 
indireto.  
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SEMANAL 
 
ENTREVISTA 

Sebastião Salgado: “Foi dito que eu fazia 
estética da miséria. Ridículo! Fotografo 
meu mundo.” 
 
Manuel Morales 
24/06/ 2019 – 12:39 BRT 
 
É uma lenda viva da imagem documental. Durante 
quatro décadas fotografou as maiores atrocidades 
do ser humano e as mais esplêndidas paragens do 
planeta. Aos seus 75 anos, recheado de prêmios e 
reconhecimento, está na reta final de outro de seus 
hercúleos projetos sobre as tribos da Amazônia. 
Seu motor foi a curiosidade por conhecer as coisas 
do mundo e a vontade de transmiti-las; 
caminhando de lugar em lugar diz, como “um 
homem da Idade Média”. 
 
             Com sua fotografia documental, de um 

preto e branco puríssimo, Sebastião Salgado 

fotografa há mais de quatro décadas os maiores 

horrores cometidos pela espécie humana e as 

grandes belezas naturais do planeta. Após sair 

do Brasil fugindo da ditadura em 1969, ficou 

uma década fora e, por culpa da fotografia, 

deixou de lado um promissor trabalho como 

economista. Ainda que tenha começado “tarde”, 

como reconhece, hoje tem todos os prêmios e 

reconhecimentos possíveis da arte da imagem. 

Nascido em 1944 em Aimorés, Minas Gerais, 

aos 75 anos, que nem de longe aparenta, esteve 

em mais de 130 países e está na reta final de 

outro de seus hercúleos projetos, sobre tribos da 

Amazônia. Salgado fala com paixão e 

convicção, suas ideias fluem em um espanhol 

com o característico suave sotaque brasileiro. 

Do jovem comunista de cabelos compridos e 

barba frondosa resta uma cabeça raspada e 

sobrancelhas espessas, brancas, que de vez em 

quando alisa como se procurasse nelas o fio de 

seus argumentos. 

 
Como está seu trabalho sobre a Amazônia?  

 

ENTREVISTA 



Estou envolvido nele há vários anos e ainda restam três 

histórias por fazer. Serão no total 30 reportagens sobre 

13 tribos, com muita fotografia aérea, porque assim é 

possível dar uma ideia da grande extensão da floresta e 

dos rios. O maior volume de água no Amazonas vem 

pelas evaporações, autênticas correntes aéreas de 

umidade que garantem a chuva em grande parte do 

planeta ao deslocarem-se como nuvens. Acho que nessa 

série as fotografias do sistema montanhoso do 

Amazonas irão surpreender. Você tem a impressão de 

que está nos Alpes, são colossais. A última reportagem 

será sobre animais. 

Como são essas tribos com as quais conviveu?  

Há de tudo. Os korubos, no vale do Javari, foram 

contatados pelo homem branco em 2015, mas 

outras o foram no século XIX. Há uma tribo que é 

herdeira da cultura inca, chegaram ao Brasil 

deslocados pelos espanhóis. Têm uma agricultura 

sofisticada, criadouros de peixes e tartarugas... 

Mas o que te surpreendeu dos que vivem na 

floresta?  

O que mais me impressiona é que não há surpresa, 

já não há muito a descobrir. Eu pensava que 

demoraria meses a me adaptar a eles e foram horas. 

Porque somos nós mesmos. Só há uma pequena 

diferença física, os pés. Veja seus pés, Manuel! São 

uma deformação, estão doentes porque estão 

sempre em um sapato que os deforma. Os pés 

dessas comunidades, entretanto, são triangulares, a 

parte de trás é fina e a da frente é larga; utilizam os 

dedos para se equilibrar, subir nas árvores, e saltar 

de uma para outra. 

Em 1982 você recebeu o Prêmio W. Eugene 

Smith de Fotografia Humanitária. Desde 

então foi nomeado cavaleiro da Legião de 

Honra na França, ganhou um World Press 

Photo em 1985, o Hasselblad em 1989; Na 

Espanha foi o primeiro fotógrafo a receber o 

Príncipe de Astúrias das Artes. Agora 

ganhou em Madri um prêmio da Sociedade 

Geográfica Espanhola “pela qualidade e 

espírito de seu trabalho de viagens”.  

Se é por isso, mereço porque sou, 
provavelmente, uma das pessoas do planeta que 

mais caminharam [risos]. Quando estava no 

avião e via pela janela as montanhas, os rios... o 

planeta é maravilhoso. Sempre pensei que, 

por meu tipo de fotografia, sou como aqueles 

homens que na Idade Média, movidos pela 

curiosidade, iam de cidade em cidade para 

conhecer as coisas e transmiti-las. A vida dos 

fotógrafos é assim: ir, descobrir, conhecer e 

transmitir. A fotografia que faço é o espelho da 

sociedade. É uma função que não existia há 100 

anos e que não acho que irá existir daqui a 20... 

Por quê?  

Hoje, com um celular são feitas imagens de uma 

qualidade incrível, mesmo que isso não seja 

fotografia. É uma linguagem de comunicação, 

mas a fotografia é algo que você toca, guarda. 

As demandas, entretanto, estão mudando. 

Só se interessou pela fotografia em 1973, 

quando tinha quase 30 anos. Em quem se 

fixou um autodidata como você? 

Eu adorava a pintura, fotografava obras em 

preto e branco de Rembrandt. Comecei a ver 

que podia criar essas mesmas luzes e 

profundidades. O fotógrafo deve transmitir o 

que seu olho vê no momento de disparar, é 

preciso romper os limites da câmera. E ver o 

que os outros fazem não significa nada, cada 

um tem suas luzes interiores. A fotografia é 

feita com o passado de cada um, com sua 

ideologia. Eu trabalhei na Magnum com 

grandes fotógrafos, mas as afinidades eram 

mais pessoais do que técnicas. 

Também sempre teve claro que sua obra de 

peso seria em preto e branco?  

 

Claro, em cores era para as encomendas... Olhe 

ali! [Salgado mostra um lado do vestíbulo do 

hotel em que ocorre a entrevista, decorado com 

sofás violetas e vermelhos]. Lá, um retratado se 

perderia entre essas cores. A fotografia colorida 

acentua as cores, e isso me distraía. Com o 

preto, o branco e o cinza isso não ocorria. Sabe 

outra coisa que me desconcentrava? Quando, na 

época em que se utilizava filme, tinha que 

parar, tirar o rolo e trocá-lo por outro. 

 

E o que fazia?  
 
Cantava. Como conseguia trocar o filme de olhos 
fechados, cantava MPB e assim não perdia a 
concentração. 

[...] 
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