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RESUMO

O  Mulato  é  uma  reportagem  fotográfica  documental  retratando  famílias  que  tem  como 

principal fonte de renda a agricultura de subsistência na localidade do Pêga, no município de 

Portalegre/RN,  de  5  a  15  de  julho  de  2009.  Os  métodos  utilizados  incluem:  revisão  de 

literatura e pesquisa de campo, considerados fundamentais na concepção e organização das 

imagens. Neste projeto, a fotografia é apresentada como ferramenta de transformação social e 

como fonte primária de pesquisa científica. Para tanto, em sua concepção defendemos que é 

necessário que o repórter fotográfico tenha domínio total do conteúdo retratado. De modo que 

na composição  deste  Projeto  Experimental,  aqui  apresentado em arquivos  digitais  de  alta 

resolução gravados em mídia de DVD proporcionou um pouco mais do que a materialização 

de  uma proposta  nova  de  comunicação  visual,  mas  também uma maneira  atraente  de  se 

praticar o exercício da cidadania através do fazer fotojornalismo documental e sua difusão.

Palavras-chave  -  Fotojornalismo  documental,  reportagem  fotográfica,  Comunidade  Pêga, 

Portalegre. 
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1 Introdução

O número de agricultores  que têm como principal  fonte  de renda a  agricultura  de 

subsistência no País cresceu com as políticas sociais do Governo Federal nos últimos cinco 

anos, segundo informa um dos articuladores do Programa Desenvolvimento Solidário (PDS) 

no Rio Grande do Norte, o agrônomo Adailton Alves da Cunha1. Mas como, onde e quais as 

condições sociais que estão vivendo estas famílias? Estas são algumas das questões que este 

Projeto Experimental, O Mulato, se propõe a expor e analisar com um conjunto de fotografias 

com perfil jornalístico documental, seguindo a linha de registros histórico/sociais de Salgado 

(1997), Dettmar (2003) e de outros fotojornalistas preocupados com a questão humana.

Na  definição  do  objeto  da  pesquisa,  levamos  em  consideração  as  informações 

pesquisadas  no  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE/RN),  Instituto  de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RN) e no banco de dados do Programa de 

Desenvolvimento Solidário, que desenvolve atividades no Rio Grande do Norte, através da 

Secretaria Estadual da Habitação e da Assistência Social, financiadas com recursos do Banco 

Mundial.  Entre  as  famílias  das  comunidades  Chapéu,  em  Martins,  Cabelo  de  Negro  e 

Melancias, em Mossoró, Baixa Grande e Pêga, em Portalegre, indicadas pela Emater por ter 

agricultores vivendo da agricultura de subsistência, optamos pela última, estabelecendo como 

critério  a  comunidade  não  ser  assentamento  rural,  portanto  não  ter  influência  cultural  de 

outras  regiões  nos  meios  de  produção;  não  ter  projeto  de  agricultura  irrigada,  logo  os 

agricultores  produzem  como  aprenderam  com  seus  ancestrais;  ser  remanescentes  de 

quilombos;  estar  localizada  numa das  três  primeiras  províncias  do  Rio  Grande do Norte, 

ficando atrás apenas de Nízia Floresta e Extremoz, o que atribui o valor histórico e cultural ao 

resultado final do Projeto Experimental, e, por fim, foi decisivo para a escolha, o fato das 

famílias do Pêga cultivarem em regime de sequeiro2,  com destaque para o milho, feijão e 

arroz, tendo como complemento a produção de mandioca, castanha e caju nos períodos de 

agosto a janeiro.

A comunidade Pêga, localizada no município de Portalegre, escolhida para as locações 

das imagens é composta por 46 famílias remanescentes de escravos. O município como um 

1  Engenheiro Agrônomo Adailton Alves da Cunha, coordenador do Programa de Desenvolvimento Solidário, financiado 
pelo Banco Interamericano para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), em parceria com o Governo do Estado, 
em execução na região Oeste do Rio Grande do Norte. Com formação superior na Universidade Federal do Semi-Árido 
(UFERSA) e 10 anos de experiência atuando em vários municípios do Estado. Concedeu entrevista antes da realização 
das fotografias.

2 Produção  agrícola  que  se  utiliza  apenas  da  água  das  chuvas  para  irrigar  as  plantações,  geralmente  de  milho,  feijão, 
mandioca no período de janeiro a julho de cada ano.



todo, tem 6.855 habitantes, sendo que 56% na zona rural e 44% na cidade. Estes são dados do 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/RN) de 2007. Ainda conforme 

o IBGE/RN, Portalegre está localizado a uma altitude de 645 metros acima do nível do mar e 

por este motivo apresenta clima ameno o ano inteiro, com sensação térmica que varia de 12 a 

18 graus.  O período definido  para  a  execução das  imagens foi  de  1º  a  15 de julho,  que 

corresponde à época de colheita de milho e feijão, principais ingredientes da agricultura de 

subsistência.

Definido o objeto da pesquisa, o passo seguinte foi levantar informações mais precisas 

junto  ao  IBGE/RN,  Emater/RN  e  no  banco  de  dados  do  Programa  de  Desenvolvimento 

Solidário, bem como com os próprios moradores, através de entrevistas sobre a comunidade e 

as  famílias  escolhidas.  O  objetivo  com  estas  entrevistas,  realizadas  informalmente,  era 

formalizar um perfil social e econômico das famílias da comunidade e, ao mesmo tempo, se 

aproximar das famílias como forma de evitar possíveis atos hostis durante a realização das 

fotografias e ampliar as chances das imagens serem espontâneas. 

O terceiro passo foi fazer uma releitura nos manuais técnicos de fotografia e títulos 

com trabalhos fotográficos jornalísticos. A partir destas informações teve início a preparação 

teórica para compor O Mulato, conforme as diretrizes propostas na academia. Para superar 

esta  fase,  primeiro foi  feita  uma leitura  atenta  das obras de fotojornalistas  como Salgado 

(1980, 1997, 2000), Dettmar (2003) e Brito (2000). Para entender o porquê do conjunto de 

imagens  que  compõem  estas  obras,  pesquisamos  as  teorias  no  ramo  de  fotojornalismo 

discutidas por autores como Barthes (1984), Kossoy (1980), Sousa (2002) e Freund (1995). 

Para fechar o terceiro ciclo, foi feita uma revisão nos manuais práticos de fotojornalismo, com 

destaque para autores como Hedgecoe (1980), Gomide (2001), Freeman (1993) e Busselle 

(1997).

Na  composição  de  O Mulato,  procuramos  reconhecer  que  a  tomada  do  ângulo,  a 

escolha  do enquadramento,  a  definição  do foco,  a  perspectiva  e  a  intensidade da luz,  de 

acordo com Busselle (1997, p.10-96), Freeman (1993, p. 12-94), Keene (2002, p.21-44) e 

Souza  (2002,  p.  75-101),  tornam  amplas  as  possibilidades  de  captura  de  imagens  nas 

coberturas jornalísticas, por mais simples e objetiva que seja a pauta. A releitura destas obras 

tornou mais claro como e porque capturar imagens dos personagens em seu ambiente natural. 

Para os  autores  que tratam de técnica,  compor imagens com personagens com semblante 

espontâneo é regra básica nas reportagens fotográficas. Expressa o ar de verdade. Busselle 

(1997, p. 164) acrescenta que os personagens das fotos jornalísticas apresentam expressões 

geralmente “naturais e informais”. Freeman (1993, p. 131) destaca as mesmas especificações 



teóricas  para  se  alcançar  resultados  jornalísticos  satisfatórios.  Acrescenta,  porém,  que  é 

preciso  adotar  medidas,  como  ser  discreto,  se  possível  passar  despercebido  nos  cenários 

fotografados e ganhar a confiança dos possíveis personagens. O diálogo entre o fotógrafo e os 

fotografados é uma técnica presente em trabalhos de fotojornalistas premiados, como é o caso 

mostrado de forma sutil por Marinovich (2003, p. 192-195) em O Clube do Bangue Bangue, 

através de fotografias legendadas (Anexo III, figura 1). Nas imagens, o fotojornalista Kevin 

Carter3 aparece  manuseando  uma  câmera  de  pequeno  porte  (Leica),  mostrando  o 

funcionamento aos futuros personagens, num processo de socialização.

Em O Mulato, além de aproximação, adotamos um comportamento discreto e sociável, 

com abordagens  simples  e  com o  máximo de  precisão  possível,  uma técnica  usada  pelo 

fotojornalista Cartier-Bresson4 na produção de imagens que ficaram famosas no mundo, com 

o  ‘Beijo’.  Meucci5 (2000)  atesta  que  Cartier-Bresson  deixa  uma  lição  importante  para  a 

formação profissional de um fotojornalista: saber escolher o momento exato de registrar a 

cena, seja esta parada ou em movimento. “Dentro do movimento existe um instante no qual 

todos  os  elementos  que  se  movem ficam em equilíbrio.  A fotografia  deve  intervir  neste 

instante,  tornando  o  equilíbrio  imóvel”  (BRESSON,  1952,  Apud  MEUCCI,  2000).  Este 

momento único e sublime, o autor imortalizou como “O Instante Decisivo”. E para conseguir 

o “Instante Decisivo”, o fotojornalista ensina que “fotografar é colocar na mesma linha de 

mira,  a  cabeça,  o  olho  e  o  coração”  (BRESSON,  1952,  Apud  MEUCCI,  2000),  uma 

prerrogativa constante nas abordagens do Projeto Experimental O Mulato. Marques (2008, p. 

81-82), ao relatar como fez para conseguir uma imagem de capa na Folha de São Paulo e no 

Correio Braziliense, em 2006, deixa evidente esta necessidade.

A  escolha  do  Pêga  para  a  realização  do  ensaio  fotográfico  se  deu  pelo  perfil 

econômico e social  das famílias,  bem como pela  localização geográfica.  Quanto ao perfil 

econômico,  segundo  o  engenheiro  agrônomo  Manoel  de  Freitas  Neto6,  extencionista  da 

3 Kevin Carter - (1960-1994) foi um premiado fotógrafo de guerra com atuação no continente africano, sendo citado na 
obra  O Clube do Bangue Bangue. Entre as imagens de maior repercussão de sua autoria, está  O Abutre e a Menina 
Sudanesa, concebida em 1993 e publicada no The New York Times no mesmo ano.  Foi à vencedorado Prêmio Pulitzer em 
1994. O fotógrafo suicidou-se em 1994. Deixou um bilhete se queixando que não tinha dinheiro para o aluguel e ajudar as 
pessoas.

4  Henri  Cartier-Bresson  –  Nasceu  em  1908,  na  França,  e  morreu  em  2004.  Trata-se  de  um  dos  precursores  do 
fotojornalismo. Foi fundador da Agência Magnum de Fotografia ao lado de nomes como Robert Capa, Devid Chim e 
outros. Entre suas obras, destaca-se The Decisive Moment (1952).

5 Nádia Raupp Meucci é documentarista, fotógrafa e editora registrada na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
Tem bacharelado em Biblioteconomia/documentação pela UFRS (1985) e Licenciada em Ciência Química pela PUCRS 
(1982). Além de vários artigos publicados sobre fotografia e outros temas ligados a arte, Meucci é autora do livro biográfico 
do artista plástico gaucho Vitório Gheno (2006) composto com texto em ais de 250 fotografias coloridas.

6  O engenheiro Manoel de Freitas Neto é extencionista da EMATER, no município de Portalegre, conhecedor de todas as 
comunidades  do  município,  onde  atua  desenvolvendo  projetos  desde  1982,  quando  se  formou  em  agronomia  na 



Emater/RN no município, as famílias produzem feijão, milho, arroz, batata e mandioca em 

regime de sequeiro – durante o inverno. A família do agricultor Francisco Filipi7, de 58 anos, 

segundo o extencionista da Emater, tem o perfil médio das famílias residentes na comunidade. 

Em entrevista informal, Filipi, que assina o nome com dificuldades, disse que não retira da 

roça, por melhor que seja o inverno, o suficiente para cobrir os gastos que teve para plantar, 

cuidar e colher. Neste caso, a exemplo dos demais, a renda familiar de Filipi é complementada 

com a colheita de castanha e caju nas propriedades vizinhas, com a criação de animais e com 

recursos do Programa Bolsa Família, do Governo Federal.

O  nome  O  Mulato  procura  traduzir  a  predominância  de  raça  dos  moradores  da 

comunidade pesquisada, que vem a ser formada por famílias remanescentes dos quilombos há 

mais de dois séculos, conforme relatam os próprios moradores. O Projeto Experimental O 

Multado inicia mostrando o acesso à cidade de Portalegre. Destaca nas imagens seguintes a 

infra-estrutura da localidade do Pêga. As crianças e adolescentes são destacadas na terceira 

etapa.  Os  adultos,  idosos  e  a  produção  da  agricultura  de  subsistência  são  mostrados  na 

penúltima etapa. A última etapa de imagens de O Multado retrata os sinais emitidos pelas 

mãos dos agricultores. No conjunto da obra, a proposta é apresentar duas mensagens: uma 

explícita nas fotografias individuais e outra subjetiva, presente nas cores e sinais dispostos 

propositalmente nas imagens de O Mulato.

Considerando o emprego, os ensinamentos de Cartier-Bresson, a técnica dos manuais 

de autores como Busselle e Freeman, assim como as experiências de Kevin-Karter e Marques, 

a proposta global de O Mulato é descrever com uma reportagem fotográfica documental8, as 

condições de vida do pequeno agricultor da localidade Pêga, do município de Portalegre/RN, 

especificamente aqueles que sobrevivem da agricultura de subsistência. Onde e como são suas 

atividades, locomoções, alimentação, costumes, vestuário, ferramentas de trabalho, o corpo e 

suas  marcas,  enfim,  o  agricultor  e tudo que o cerca no seu dia-a-dia.  As obras  de Britto 

(2000), Salgado (1997) e Dettmar (2003) mostram que estes elementos são carregados de 

significados considerados essenciais na compreensão da vida,  na instituição de um debate 

constante  sobre  a  sociedade.  Além de  uma importante  ferramenta  documental,  O Mulato 

propõe  também  ser  mecanismo  de  transformação  social,  conforme  ensina  Freund  “em 

Fotografia e Sociedade” (1995, p. 149), e como fonte primária de pesquisa científica, segundo 

Universidade Federal do Semi Árido (UFERSA), em Mossoró. Também já ocupou o cargo de prefeito, vereador e tem 
larga experiência na prática de Associativismo. Concedeu entrevista antes da realização das fotografias.

7  O agricultor Francisco Filipi, de 58 anos, casado, três filhos, apenas assina o nome, concedeu entrevista sobre produção 
na comunidade durante a realização das fotografias.

8  Fotografia documental é definida pela capacidade do conteúdo da imagem fotográfica de documentar uma determinada 
situação social, geralmente sobre a vida das pessoas ou sobre acontecimentos.



Kossoy.

“Esse resíduo material,  que contém em si  uma cena passada, constitui-se em uma 
fonte primária,  seja  para  o  estudioso da  Fotografia  em seu contexto histórico – o 
historiador da fotografia – seja para o historiador propriamente dito e outros cientistas 
das  mais  diferentes  áreas  do conhecimento,  que  possam,  nesta  imagem,  encontrar 
informações  acerca  de  um  passado  determinado  e,  a  partir  daí,  efetuarem  as 
correspondentes  interpretações  segundo  suas  próprias  idiossincrasias  (KOSSOY, 
1980, p. 13).

2- Justificativa

Pesquisar e registrar o comportamento das sociedades nas diferentes camadas sociais é 



uma atividade constante em algumas áreas do meio acadêmico, buscando oferecer propostas 

que  possam  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população.  Quando  se  trata  do  pequeno 

agricultor, especificamente o que vive da produção de subsistência, essa necessidade ganha 

proporções. É neste setor da sociedade que o quadro é mais crítico,  pois  as comunidades 

enfrentam dificuldades para se manter. No Rio Grande do Norte, as famílias desta camada 

social são formadas geralmente por mais de quatro membros e vivem com renda média de R$ 

350,00/mês, segundo informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/RN). 

Este é o quadro em mais de 90% das famílias na localidade Pêga, zona rural do município de 

Portalegre,  conforme  as  informações  fornecidas  pelo  Instituto  de  Assistência  Técnica  e 

Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER/RN). 

O Mulato se propõe a contribuir com uma possível mudança deste quadro social. Pois 

entendemos que a realização de uma reportagem fotográfica documental a respeito do quadro 

social com a proposta de difundir estas imagens através de mídia, gera um debate constante, 

de onde pode nascer propostas de mudanças em benefícios das famílias que sobrevivem da 

agricultura de subsistência, não só na comunidade Pêga, em Portalegre/RN, mas de todas com 

este perfil social. Neste sentido, a fotografia é apresentada como mecanismo de mobilização 

social  (FREUND,  1995,  p.  149)  e  como  um  importante  suporte  de  pesquisa  científica 

especificamente na área de humanas, seguindo a proposta de Kossoy:

Através da fotografia visualizamos o passado; sua característica de testemunho direto 
- e é isto que a diferencia em essência da representação pictórica - da realidade lhe 
confere um valor documental incomparável.  Os cenários e os personagens não são 
mais  “imaginados”,  encontrados  os  estudiosos  da  iconografia  fotográfica,  fontes 
históricas insubstituíveis (KOSSOY, 1980, p.45).

Apostando nesta possibilidade, realizamos o Projeto Experimental O Mulato, que é 

composto  por  75  fotografias,  procurando  “situar,  documentar,  mostrar  a  evolução  e 

caracterizar”  (SOUSA,  2002,  131)  o  dia-a-dia  dos  moradores,  seus  afazeres,  casas, 

ferramentas, transporte, alegrias e angústias. No conjunto de imagens, a mensagem aparece de 

forma subjetiva e nas fotografias individuais a mensagem é explícita. Num cenário regional, 

considerando a importância histórica e sua força de revelação de um meio de vida e a própria 

vida,  tomando  como  exemplo  a  obra  de  Salgado  (1997),  O  Mulato  apresenta-se  como 

mecanismo de mudança social a partir da sensibilização das autoridades, seja esta municipal, 

estadual ou federal, no sentido de serem adotadas políticas de desenvolvimento rural/regional, 

propondo melhora na qualidade de vida na comunidade onde as famílias têm como principal 

fonte de renda a agricultura de subsistência, especificamente onde os serviços essenciais como 

saúde e educação não atendem as necessidades a contento. 



A maneira que optamos para abordar o tema agricultura de subsistência em O Mulato, 

ou seja, pesquisar sobre o assunto e a técnica de fotojornalismo e formar uma opinião pessoal 

sobre o tema com o objetivo de conceber uma reportagem fotográfica documental, se justifica 

pela  necessidade  de  se  inserir  informações  nas  imagens,  indicando  um  cenário  o  mais 

aproximado possível da realidade das famílias, ampliando assim o valor do trabalho, tanto nas 

imagens individuais, onde a mensagem é explícita e implícita, como também no conjunto da 

obra onde a mensagem aparece de forma subjetiva. Sousa (2002) é um dos defensores desta 

tese:

Uma vez definido o tema para uma foto-reportagem, o primeiro passo a dar por um 
fotojornalista  deve  ser  estudar  o  assunto,  através  da  documentação  que  conseguir 
reunir  e  dos  esclarecimentos  que  obtiver  junto  de  especialistas  na  matéria,  de 
funcionários, de pessoas envolvidas, dos colegas de trabalho, etc. Se a foto-histórica 
versar sobre uma pessoa, é preciso inquirir os conhecidos, vizinhos e amigos, etc. O 
que se joga nesta fase é, sobretudo, a capacidade de entendimento do que está em 
causa,  pelo  que  a  consulta  e  a  constatação  de  fontes  é  essencial  (SOUSA,  2002, 
p.128).

Entendemos que não agindo deste modo, se corre um sério risco de ser inserido nas 

imagens um conjunto de informações que não condiz com o quadro vivenciado pelas famílias 

da  comunidade  tomada  como objeto  da  pesquisa,  gerando  possíveis  debates  sobre  temas 

diferentes do vivenciado pela comunidade, o que pode proporcionar até resultados negativos.

A escolha de câmeras digitais e objetivas de curto e longo alcance, deixando de lado o 

flash e filtros, se faz necessário quando se busca inserir em imagens fotográficas mensagens 

espontâneas. No caso específico do flash, este pode dificultar a captura da imagem e distorcer 

o sentido da mensagem proposta. Sobre os efeitos causados pela luz do flash, Kenne (2002) 

destaca:  “a  iluminação  que  se  consegue  tem  falta  de  modelação,  com  sombras  negras 

profundas no assunto” (KENNE, 2002, p.69). Evitamos também o uso de filtros especiais e 

normais9 como forma de reduzir as possibilidades das imagens ficarem artificiais. Adotamos 

apenas os filtros apenas como meio de proteção das lentes das objetivas.

A reportagem fotográfica proposta se justifica também pela oportunidade de exercitar, 

valorizar e propagar a prática do fotojornalismo documental, contribuindo como reforço no 

nosso  aprendizado  na  academia  e,  principalmente  como  ferramenta  de  preservação  da 

memória visual do patrimônio cultural, social, político e econômico, uma prática que no meio 

acadêmico  regional  tem  sido  pouco  difundida,  considerando  a  inexistência  de  trabalhos 

9  Os filtros especiais são aqueles que produzem efeitos, por exemplo, de arco Iris, estrelas, imagens múltiplas, difusão ou 
outros efeitos. Os filtros normais são aqueles que ajudam a proteger a lente, melhorar a luz e evitar reflexos indesejados 
em superfícies refletores. 



publicados  com  este  formato  e  conteúdo  na  academia.  O  Projeto  Experimental  aqui 

apresentado se assemelha a uma Pesquisa Participante Etnográfica, ou seja, a qual acontece a 

“inserção do pesquisador no ambiente natural da ocorrência do fenômeno e de sua interação 

com a situação investigada” (PERUZZO, 2008, p. 125). Dentro da proposta, entendemos ter 

sido fundamental a realização da pesquisa, a interação com as famílias, para só então buscar 

retratar a comunidade com fotografia.

O Mulato, em seu formado digital, é composto por 75 fotografias. No caso de uma 

publicação impressa, este número pode reduzir conforme o espaço disponível. Para facilitar a 

leitura, apresentamos as imagens agrupadas numa sequência que começa pela identificação da 

região  objeto  da pesquisa,  com imagens  retratando a  estrada  de  acesso  a  Portalegre,  que 

apresenta sinais de uma cidade de clima ameno, por estar a 675 metros acima do nível do mar, 

e de um povo ordeiro, pacato em sua vida diária. Em seguida, vêm as imagens retratando o 

acesso  à  localidade  Pêga,  estradas  vicinais  que  durante  o  período  de  inverno  impõem 

dificuldades de acesso aos moradores e visitantes devido à erosão no terreno acidentado, além 

do tipo de casa, transporte, saúde, água, luz e antigas casas de farinha. A segunda parte é 

composta  por  imagens  das  crianças,  filhos  dos  agricultores  de  subsistência,  em  suas 

brincadeiras  diárias  –  futebol,  a  mais  presente  –  bem  como  as  conseqüências  destas 

brincadeiras em locais impróprios. As imagens dos adolescentes aparecem em seguida, com 

semblantes preocupados, por terem a idade que têm que escolher entre trabalhar com os pais 

na roça ou enfrentar a indiferença, à distância e a falta de estrutura para assistir às aulas nas 

escolas da cidade de Portalegre, que fica distante 6,5 quilômetros. Os adultos – 18 a 50 anos 

–,  em  sua  grande  maioria  sem  saber  ler  ou  escrever,  aparecem  nas  imagens  seguintes, 

trabalhando  na  agricultura  de  subsistência.  Alguns  poucos  se  esforçam  para  superar  o 

analfabetismo.  Por  fim,  aparecem  os  moradores  com  mais  de  50  anos,  muitos  ainda 

trabalhando na agricultura de subsistência, para garantir o sustento da família. Também são 

em sua grande maioria, analfabetos. O registro seguinte é da produção, que é pouca e assim 

mesmo estragada.  O  jatobá  símbolo  da  comunidade  é  o  penúltimo  registro.  O  Mulato  é 

finalizado com fotografias sugerindo que os idosos têm muitas histórias para contar sobre a 

dura realidade vivida por eles. A proposta é direcionar a leitura de O Mulato, principalmente, 

para dois públicos específicos: o interessado nas questões sociológicas e o outro que busca na 

fotografia uma fonte primária de pesquisa científica, conforme será especificado adiante.

A divulgação de O Mulato se faz necessária e até essencial para alcançar os objetivos 

propostos,  conforme citado anteriormente.  Para tanto,  as imagens serão transformadas em 

arquivos com extensão em JPG (Joint Photographic Experts Group) e gravados em mídia de 



DVD, com a proposta de ser anexado o trabalho completo em revistas e jornais, que aceitem 

publicar uma seleção de imagens de O Mulato. Junto, uma apresentação em Power Point, com 

a numeração das imagens. Esta proposta é viável economicamente, levando em consideração 

o baixo custo do DVD virgem no mercado de informática.  Reconhecemos,  no entanto,  a 

dificuldade de visualização das imagens gravadas em mídia de DVD, pois somente pode ser 

contemplado num terminal de computador ou num aparelho de reprodução de DVD, que nem 

todos têm à disposição. Numa tentativa de reduzir este impacto e ampliar as possibilidades de 

divulgação de O Mulato, propomos também anexar o DVD em revistas de circulação estadual 

com perfil cultural, como a Revista Preá10, da Fundação José Augusto, dentre outras mídias 

impressas. Outra vantagem com O Mulato gravado em mídia de DVD é a facilidade de se 

reproduzir  os arquivos para fins de pesquisas e distribuição das imagens para publicações 

específicas,  como  o  Jornal  da  Fotografia11.  Por  fim,  para  um  momento  futuro,  não 

descartamos as possibilidades de editar um livro com o mesmo título. 

3 Fundamentação teórica

10  Editado pela Fundação José Augusto, em Natal/RN, destacando as práticas culturais do Rio Grande do Norte, 
inclusive com destaque para a fotografia autoral.

11  Editado quinzenalmente em Natal/RN pelo jornalista Marcos Ottoni e o fotógrafo João Maria Alves, com 
participação de profissionais dos demais municípios do Rio Grande do Norte.



A fotografia pura e simples é nossa fonte de lembrança das mais diversas fases da 

vida, estando presente na mesa, na estante, no birô de trabalho, nas paredes, no celular, na tela 

do computador. No caso da fotografia jornalística documental de O Mulato sua missão vai 

além  do  que  guardar  imagens  como  pura  lembrança.  Ela  se  propõe  a  ser  objeto  de 

transformação  social  e  fonte  primária  de  pesquisa  científica.  Ela  “mostra,  revela,  expõe, 

denuncia, opina. Dá informação e ajuda a credibilizar à informação textual” (SOUSA, 2002, 

p.5), contribuindo com a assimilação das informações por parte do leitor, levando-o a uma 

compreensão e possível sensibilização do quadro exposto. Do ponto de vista histórico, para 

fins de pesquisas científicas, pode estar presente nos livros, nos cartazes ou num fundo de um 

baú  de  família,  pronta  para  revelar  histórias.  A fotografia,  quando  autêntica,  pode  ser 

considerada uma fonte primária de pesquisa nas mais diversas áreas, em especial Ciências 

Sociais (KOSSOY, 1980, 13).

Esta importância é reforçada com o fato de que a simples existência de uma fotografia 

registrando um determinado evento já se configura como “um registro incontestável que o 

fato aconteceu” (BARTHES, 1984, p. 29), sendo testemunhado não só pelo fotógrafo, mas 

também  pelos  fotografados.  Trata-se  de  um  documento  visual  capaz  de  revelar  traços 

particulares de seus personagens, assim como informações do meio onde este viveu ou vive. 

Pode  oferecer  ao  pesquisador  também  a  possibilidade  de  perceber  e  até  identificar  as 

condições de vida do personagem fotografado dentro do tempo espaço pesquisado. A imagem 

fotográfica, dentro deste contexto, “confere um valor documental incomparável” (KOSSOY, 

1980, p.45). Do ponto de vista conceitual, “o fotojornalismo é uma actividade singular que 

usa a fotografia como um veículo de observação, de informação, de análise e de opinião sobre 

a vida humana e as consequências que ela traz ao planeta” (SOUSA, 2002, p. 5). 

Além do valor histórico/científico, as imagens de O Mulato, concebidas depois de uma 

pesquisa seguida de uma reflexão pessoal – buscando uma visão mais humana sobre o quadro 

social, econômico e cultural da comunidade Pêga, no município de Portalegre – se propõem a 

figurar como ferramenta de mobilização social, através de fotografias que retratam, de forma 

explícita, as dores e sentimentos dos personagens, e de forma implícita, a crítica do autor 

através da intensidade ou não das cores definidas tecnicamente nos quadros. Apoiamo-nos na 

proposta de Freund (1995, p.188), quando ensina que o valor da fotografia não pode ser visto 

apenas pela estética, mas pelas possibilidades de influência em decisões sociais com seu fator 

humano. Para situar a questão, a autora resgata o início da história da fotografia e chama a 

atenção  para  a  revolução  proporcionada  pelas  primeiras  imagens  fotográficas  no 

comportamento das  pessoas  e  a responsabilidade dos profissionais  de fotojornalismo para 



com o meio social em que vive.

“Graças  à  fotografia,  a  humanidade  adquiriu  o  poder  de aperceber-se,  com outros 
olhos, do seu ambiente e da sua existência. Ao verdadeiro fotógrafo cabe uma grande 
responsabilidade social. Deve trabalhar com os meios técnicos que se encontram à sua 
disposição, e esse trabalho é a reprodução exacta dos factos de todos os dias, sem 
distorções nem adulterações” (FREUND, 1995, p. 188).

Fotografias  que  retratam os  horrores  da  guerra,  da  fome,  da  intolerância  política, 

através de expoentes como Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier Bresson, citados por 

Freund  (1995,  p.154),  contribuíram  de  forma  significativa,  através  de  suas  imagens, 

proporcionando uma revolução no modo de pensar das pessoas para com os povos retratados. 

Ainda seguindo o raciocínio da autora, a introdução da fotografia na imprensa no início do 

século XIX foi um “fenômeno de uma importância capital” (Ibid., p. 107) a compreensão da 

notícia e para uma mudança no comportamento das pessoas.

“Ela muda a visão das massas. Até então o homem vulgar apenas podia visualizar 
fenômenos que se passavam perto dele, na rua, na sua aldeia. Com a fotografia, abre-
se uma janela para o mundo. Os rostos das personagens políticas, os acontecimentos 
que  têm lugar  no  próprio  país  ou  fora  de  fronteiras  tornam-se  familiares.  Com o 
alargamento do olhar o mundo encolhe-se. A palavra escrita é abstrata, mas a imagem 
é um reflexo concreto do mundo no qual cada um vive. A fotografia inaugura os mass 
média visuais quando o retrato individual é substituído pelo retrato coletivo. Ela torna-
se o mesmo tempo num poderoso meio de propaganda e de manipulação (FREUND, 
1995, p. 107).

Imagens como de uma mulher fugindo com dois filhos da tempestade do pó, na década 

de  30,  nos  Estados  Unidos  da  América,  composta  pela  fotojornalista  Dorothea  Lange 

(BUSSELLE, 1997, p. 166), ou da jovem nua, chorando, correndo para não morrer na guerra 

do Vietnã, do fotojornalista Huynh Cong, em 1972 (FREUND, 1995, p. 168,169), ou, ainda, a 

de  um abutre  que  parece  espreitar  uma criança  faminta,  se  arrastando  para  um posto  de 

distribuição  de  comida,  no  povoado  de  Ayod,  no  sul  do  Sudão,  em março  de  1993,  do 

fotojornalista  Kevin  Carter  (MARINOVICH,  2003,  p.193),  contribuíram  de  forma 

significativa  nas  últimas  décadas,  para  tornar  a  fotografia  um  forte  instrumento  de 

transformação  social  (anexo  III,  figuras  2,  3  e  4  respectivamente),  levando  as  pessoas  a 

repensar seus atos em sociedade.  São imagens que nos conduzem a uma reflexão sobre a 

nossa  própria  existência.  Será  que  a  humanidade  é  tão  cruel  assim?  Nos  dias  atuais,  as 

imagens  com  este  perfil  já  não  aparecem  de  forma  isoladas,  mas  passando  mensagens 

explícitas e implícitas em conjunto da obra, como, por exemplo, Trabalhadores (1997), do 

fotojornalista brasileiro Sebastião Salgado.



Porém, para alcançar objetivos tão nobres, com benefícios reconhecidamente à questão 

humana, conforme estamos propondo em O Mulato, levando em consideração o perfil das 

imagens e dos fotógrafos exemplificados, a fotografia precisa ser composta a partir de uma 

série de cuidados técnicos, inserindo informações lapidadas por um senso crítico apurado. Ou 

seja, não basta apenas saber manusear bem o equipamento fotográfico para sair fotografando 

e obter um instrumento de transformação social, como sugere Freund (1995, p. 150). Apesar 

dos manuais de fotografia não apontarem neste sentido, em O Mulato, defendemos a ideia de 

que,  para  incluir  conteúdo  nas  imagens  e  depois  agrupá-las  numa  sequência  lógica 

transmitindo uma mensagem clara, concisa e objetiva, é necessário que o fotógrafo realize, 

antes de sair fotografando, uma pesquisa sobre o tema que vai retratar e, ainda, uma reflexão 

apurada,  por  acreditarmos  que  no  fotojornalismo,  assim  como  em  outras  atividades  do 

conhecimento, só é possível avançar se dominarmos com uma certa competência o conteúdo 

que pretende retratar nas imagens. “Por menor que seja o conhecimento que o fotógrafo tem 

sobre  o  tema  que  vai  fotografar,  este  o  ajudará  significativamente  na  composição  das 

fotografias”  (BUSSELLE,  1997,  p.  164).  Todos os  autores  pesquisados  concordam que o 

diferencial na composição da imagem é saber escolher o momento exato do registro.

A fotografia não registra um evento em sua totalidade, é apenas um fragmento de um 

todo. Na prática, a imagem fotográfica retrata apenas um “pequeno fragmento da história” 

(BARTHES, p.130), mas se bem composto, resume-a como um todo, deixando claro, neste 

ponto,  a  importância  da  realização  da  revisão  bibliográfica  sobre  técnicas  de  produção 

fotográfica e jornalísticas para a composição de O Mulato. Barthes (Ibid., p. 130) alerta para o 

fato de que este fragmento pode sofrer influências do fotógrafo ou do próprio mecanismo pelo 

qual a imagem foi produzida. Em O Mulato, as observações de Barthes não são vistas como 

algo capaz de fragilizar a importância da fotografia, pelo contrário, a torna mais forte em seu 

propósito social, cultural e científico, desde que seja composta a partir de projeto elaborado e 

executado com o zelo pela  técnica e  distribuição de informações  de forma adequada nos 

fragmentos captados. 

Deste  modo,  torna-se  evidente  que  o  fotógrafo  não  pode  sair  disparando  seu 

equipamento  aleatoriamente  sem antes  procurar  se  aprofundar  no  assunto,  e  esperar  um 

resultado  primoroso  no  final.  Cartier  Bresson  ensina  que  existe  “O  Momento  Decisivo” 

(MEUCCI,  Apud,  2000)  no  ato  de concepção da  fotografia.  Este  momento  é  único  e  de 

passagem muito  rápida.  Para  capturar  a  imagem no  “Momento  Decisivo”,  ou  fazer  uma 

fotografia com valores reais nas áreas sociais, culturais e científicas, torna-se bem claro que é 

preciso conhecimento profundo e senso crítico apurado do assunto em questão a partir de uma 



reflexão.  O relato  de  Marques  (2008,  p.81-82)  para  conseguir  uma  imagem com valores 

jornalísticos reais indica neste sentido. O autor exemplifica relatando como concluiu que a 

imagem de  um raio  sobre  o  Anexo I  da Câmara  dos  Deputados,  em Brasília,  traduzia  o 

momento crítico que vivia o Congresso Nacional com o “Escândalo do Mensalão”, em 2005, 

seguido de outro igualmente terrível para a classe política brasileira: a descoberta da “Máfia 

dos Sanguessugas”, em 2006 (Anexo III, figura 5). Para conseguir a imagem durante uma 

tempestade, encostado em um prédio ao lado do Congresso Nacional, o autor precisou ser 

persistente,  paciente,  ter  domínio  do  equipamento  fotográfico,  saber  improvisar  e, 

principalmente, ter discernimento crítico do cenário político nacional. Cabe o relato:

“A chuva havia se transformado em tempestade com raios. Pensei em tentar capturar 
um daqueles raios no Congresso Nacional e talvez traduzir a tensão que pulsava por 
lá. Sentei no chão com as pernas cruzadas, apoiei os cotovelos nos joelhos e regulei a 
máquina  digital  para  a  iluminação  das  torres  do  Congresso  Nacional:  ASA 400, 
diafragma 3.5 e velocidade 1/30. A idéia era construir um cenário de filme de terror ou 
algo assim. Esperava os raios se formarem, disparava e nada. De novo e nada. De 
novo: nada. Seria necessário um tripé para deixar a câmera com o diafragma mais 
fechado e diminuir a velocidade, mas não tinha esse equipamento. Era preciso uma 
paciência  de  pescador  para  pegar  a  minha  presa.  Como  a  foto  não  era  pautada, 
continuei tentando do meu jeito mesmo. Lembrei-me de como o meu amigo fotógrafo 
carioca fez a imagem de uma tempestade elétrica alguns anos atrás. Segui o conselho 
da velha guarda e relaxei por alguns minutos. Abri os olhos de novo, concentrei-me o 
máximo possível no céu escuro e procurei bloquear o barulho dos carros e do casal 
animado que me fazia companhia. Toda vez que um raio se formava no céu, eu tentava 
acompanhar o ritmo. Precisava antecipar o momento que o raio começava e apertar o 
disparador  da  câmera  antes  que  ele  acabasse.  Na  quinta  tentativa,  uma  sequência 
rompeu a escuridão desenhando veias brancas no céu. Quando olhei para a tela da 
câmera digital, a imagem era melhor do que eu queria ter feito. Não consegui capturar 
a sequência de raios, mas registrei  um deles quando atingiu a torre do anexo I da 
Câmara dos Deputados” (MARQUES, 2008, p. 81-82).

Conforme já ficou evidente, o processo de captura de imagem e a carga de informação 

que  esta  carrega  tem relação  muito  próxima  ao  grau  de  conhecimento  cultural,  crítico  e 

técnico do autor, no caso, o fotógrafo. Justifica-se assim a necessidade de se ter cautela na 

escolha do “Momento Decisivo”, pois ao decidir o momento, o profissional de fotografia está 

fazendo um julgamento levando em consideração a carga de informações obtida na pesquisa e 

mensurada numa reflexão feita com o conhecimento cultural que este adquiriu ao longo de 

sua vida, logo está influenciando no resultado final da imagem em termos de conteúdo.

Se observado pela ótica da ética, este é o ponto crítico do fotojornalismo, pois conduz 

o leitor mais exigente a se perguntar se a imagem fotografada transmite a mensagem lapidada 

de forma proposital pelo fotógrafo ou se trata de uma captura aleatória. Neste último caso, a 

fotografia não cumpre o seu papel real, pois ao disparar aleatoriamente a máquina fotográfica, 



usando  o  mecanismo  automático,  esta  fatalmente  não  captura  imagens  com  os  padrões 

estéticos de composição e com a influência da luz correta sobre o alvo fotografado, conforme 

fica evidenciado no exemplo de Marques (Ibid., p. 81-82). Em outras palavras, a possibilidade 

da imagem ser incompreensível, no caso de uma captura aleatória e, isto quando for legível, 

se aproxima de 100%.

Em O Mulato, o motivo que norteou a escolha de o momento exato para o registro 

fotográfico foi pensado e planejado antes. E mesmo assim, a possibilidade de erro, em termos 

de conhecimento e técnico, na escolha do momento de disparo, foi eliminada, em parte, no 

momento da seleção de imagens para compor o conjunto aqui apresentado. Em parte, porque 

o processo de seleção é balizado pela mesma ênfase usada na confecção das fotos. Portanto, a 

mensagem implícita no conjunto de imagens de O Mulato é pessoal, porém com a proposta de 

ser interpretada de forma universal, conforme a interpretação de cada leitor.



4 Metodologia

A concepção do Projeto Experimental O Mulato, conforme citado anteriormente, se 

deu inicialmente pela escolha do município, levando em consideração dois fatores principais e 

dois secundários: a existência da prática da agricultura de subsistência (milho, feijão, arroz e 

mandioca),  o  mínimo  de  influência  cultural  externa  possível  na  comunidade,  coletando 

informações no Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte 

(EMATER/RN) e com os coordenadores do Programa de Desenvolvimento Solidário com 

atuação nos  municípios  serranos  da  região  Oeste  do  Rio  Grande do Norte  e  no  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/RN). 

Os técnicos  do IBGE e do Programa de Desenvolvimento Solidário  especificaram 

sobre  o  perfil  social,  econômico  e  cultural  do  agricultor  de  subsistência  em  momentos 

separados, para que as respostas do segundo servissem de confirmação das informações do 

primeiro,  como ensina Rossi  tratando sobre o cuidado que se  deve ter  com as  fontes  de 

informações:

“Evidentemente,  abastecer-se de informações sobre os antecedentes de um assunto 
não  basta.  Para  compor  uma reportagem,  jornalista  vale-se,  fundamentalmente,  de 
fontes de informação, conhecedoras do tema, mas também nele interessadas (direta ou 
indiretamente,  política  ou  economicamente,  em  busca  de  prestígio,  vingança  ou 
qualquer  outro  motivo).  Extrair  dessas  fontes  informações  que  as  prejudiquem é, 
evidentemente, muito difícil, se não impossível. Cabe, então, ao repórter, pesar cada 
informação  passada  pelas  fontes,  confrontá-la  com  outras,  oriundas  de  outros 
informantes,  avaliá-la  em função  de  seus  próprios  conhecimentos  ou  informações 
anteriores sobre o tema - e, assim, compor o seu próprio quadro” (ROSSI, 2005, p. 50-
51).

O  primeiro  –  Emater/RN  –  porque  mantém  extencionistas  colaborando  com  as 

atividades agrícolas dos pequenos produtores rurais em quase que 100% das localidades dos 

167  municípios  do  Rio  Grande  do  Norte,  além  de  levantamento  técnicos,  geográfico, 

estrutural, social e cultural sobre as comunidades, pois são estas informações que norteiam o 

trabalho de elaboração de projetos dos extencionistas em benefício das comunidades. Já o 

Programa de Desenvolvimento Solidário também detém as mesmas informações a respeito 

das localidades e tem os mesmos fins. A diferença é que se trata de uma organização que 

busca  investimentos  específicos  para  cada  comunidade  no  Banco  Interamericano  para  a 

Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), através de parcerias com o Governo do Estado 

do  Rio  Grande  do  Norte,  prefeituras  municipais,  associações,  sindicatos,  entre  outras 



entidades representativas de classe, com objetivos claros de melhorar a qualidade de vida das 

populações  onde  atua,  como  a  construção  de  sistemas  e  inserção  de  técnicas  para 

potencialização dos cultivos regionais como milho, feijão, arroz e mandioca.

Os fatores secundários considerados no Projeto Experimental O Mulato, na definição 

do município objeto da pesquisa foram: a localização geográfica e a variação pluviométrica 

que  foram obtidas  junto  à  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  do  Rio  Grande  do  Norte 

(EMPARN). Foi estabelecido como objeto da pesquisa um município que não tivesse sofrido 

com sucessivos invernos fracos, mas que também não tivesse passado por dificuldades devido 

a sucessivos invernos fortes. Com esta informação, os técnicos da Emater/RN e do Programa 

de Desenvolvimento Solidário indicaram duas cidades: Martins e Portalegre. Optamos pela 

segunda opção,  pelo fator histórico e cultural,  além de haver fortes indícios de que nesta 

cidade  existiam  comunidades  formadas  por  famílias  remanescentes  de  quilombolas,  o 

município está entre as três primeiras províncias do Rio Grande do Norte, perdendo apenas 

para  Extremoz  e  Nízia  Floresta,  segundo  o  historiador  Luis  da  Câmara  Cascudo,  em  A 

História do Rio Grande do Norte,  editado pelo Ministério da Educação (MEC), em 1955. 

Estas informações tornam ainda mais valiosos os resultados das imagens fotográficas que 

compõem O Mulato para fins científicos, um dos objetivos proposto neste projeto.

Definido o município de Portalegre como objeto da pesquisa, passamos a levantar as 

informações oficiais sobre esta região no site do IBGE/RN, como por exemplo, a história de 

criação  do  município  desde  o  princípio.  Tamanho  exato  em  quilômetros  quadrados  do 

município  (110  km2);  número  de  habitantes  (6.855)  atualmente,  quantos  na  zona  urbana 

(56%)  e  quantos  na  zona  rural  (44%);  cultivos  permanentes  e  temporários,  apontando  a 

estatística das safras anuais destes produtos; um mapa preciso da pobreza e da desigualdade 

social, demonstrado em gráficos comparativos com os números do Estado do Rio Grande do 

Norte e demais municípios e estados brasileiros (anexo II). 

Logo  nos  primeiros  levantamentos,  começou  a  ficar  evidenciado  que  o  tipo  de 

pesquisa previsto para o Projeto Experimental O Mulato teria semelhanças muito próximas a 

um trabalho etnográfico (Pesquisa Participante), com uma diferença com relação ao tempo 

necessário de compreensão descrição dos fatos pesquisados, quando se trata de um trabalho 

escrito, o tempo de compreensão é maior – às vezes pode ter também fotografia ilustrando:

“A etnografia faz parte do trabalho de campo do pesquisador. E é entendida como um 
método de pesquisa qualitativa e empírica que apresenta características específicas. Ela 
exige um “mergulho” do pesquisador, ou seja, não é um tipo de pesquisa que pode ser 
realizada  em  um  período  muito  curto  e  sem  preparo.  É  fundamental,  como  etapa 
anterior à etnografia propriamente dita, um levantamento bibliográfico sobre o tema, a 



partir da leitura de clássicos e de outros estudos contemporâneos sobre o assunto e afins. 
Isso porque o pesquisador precisa estar minimamente “iniciado” no seu tema. Precisa 
saber o que já se disse e escreveu sobre o grupo escolhido antes de “entrar” nele. Saber 
quais as dificuldades e os riscos que vai encontrar” (TRAVANCAS, 2008, p.100).

 Investindo na proposta  de  descrever  o  quadro vivido por  famílias  que têm como 

principal fonte de renda a agricultura de subsistência, através de fotografias, partimos para a 

etapa  seguinte:  entrevistar  o  coordenador  do  Programa  de  Desenvolvimento  Solidário  na 

região, no caso, o engenheiro agrônomo Adailton Alves da Cunha. O objetivo agora é afunilar 

o objeto da pesquisa,  neste caso: pesquisar sobre o perfil  social,  econômico e cultural  do 

agricultor de subsistência e obter a primeira indicação das famílias a comunidade para se 

compor as imagens de O Mulato. 

O engenheiro Adailton Alves (informação obtida verbalmente no dia 10 de julho de 

2009) explica que estas famílias têm como renda principal, o que tiram do cultivo do arroz e 

batata nas vazantes dos açudes, milho e feijão nas grotas e alguns outros cultivos e atividades, 

que se aplicam conforme a região. Não vamos tratar aqui da piscicultura, que cresce em vários 

municípios da região Oeste, ou na agricultura irrigada, que prospera no Vale do Açu e na 

região de Mossoró, pois foge do foco principal da proposta de O Mulato. No caso das regiões 

serranas de Martins e Portalegre, não existem o cultivo irrigado e nem a prática de criação de 

peixe em cativeiro.  O cultivo que complementa a renda familiar é o de mandioca, para fazer 

farinha, castanha e o caju, nos períodos que compreendem entre setembro e janeiro. Alguns 

poucos criam uma vaca ou duas em suas pequenas propriedades ou em terras alheias.

Nos cálculos de Adailton Alves,  do Programa de Desenvolvimento Solidário,  cada 

família  da  agricultura  de  subsistência  ganha,  em  média,  R$  350,00/mês,  já  levando  em 

consideração os valores que recebem de programas federais, como Bolsa Família, e atividades 

que desenvolve dentro de Programas Estaduais, como o Compra Direta. Ainda conforme o 

entrevistado, em alguns grotões da serra de Portalegre, a educação ainda é precária. Ele estima 

que  90% dos  moradores  com mais  de  20  anos  de  idade  das  comunidades  como Pêga  e 

Arrojado, aprenderam apenas desenhar o nome e com dificuldades. Outra informação que 

contribuiu para a concepção das imagens é referente à existência de um número elevado de 

idosos e crianças na composição das famílias, que geralmente têm de 4 a 8 membros. Ele 

explica que muitos dos adultos com idade de trabalho (18 a 40 anos) vão para outras cidades, 

como Mossoró, Natal, Fortaleza (CE) e São Paulo (SP), em busca de trabalho, o que nem 

sempre conseguem por falta de formação. Alguns retornam para suas casas na zona rural e 

outros se acomodam em favelas nas periferias das grandes cidades.



Ainda  conforme  as  informações  do  banco  de  dados  que  norteiam os  projetos  do 

Programa  de  Desenvolvimento  Solidário  no  Brasil,  as  famílias,  especificamente  das 

comunidades Pêga e Arrojado, ainda moram na zona rural por haver tranquilidade em termos 

de segurança, ter uma estrada de acesso mesmo que precária; energia e água filtrada, além do 

fato de programa como o Desenvolvimento Solidário ou do Compra Direta facilitar a vida 

destas famílias com projetos de instalações elétricas, de abastecimento e de geração de renda. 

Adailton Alves cita como exemplo, o programa federal de construção de cisternas no sistema 

de placas que garante água captada durante o inverno para o consumo humano o ano inteiro. 

Dentro do perfil já pré-elaborado do agricultor de subsistência para se trabalhar as imagens do 

Projeto  Experimental  O Mulato,  Adailton  Alves  indicou todas  as  famílias  que  moram na 

localidade Pêga.  Informou que todos viviam da agricultura  de subsistência  ou dependiam 

diretamente desta. 

No escritório do Emater/RN em Portalegre, os objetivos eram dois. Primeiro conseguir 

elementos  para  confrontar  as  informações  passadas  pelo  representante  do  Programa  de 

Desenvolvimento  Solidário,  conquistando assim as  informações  necessárias  para  iniciar  o 

processo de conceituação – refletir sobre as condições de vida dos moradores e como melhor 

retratá-los  conforme  os  ensinamentos  pesquisados  nas  obras  de  Kenne  (2002),  Freeman 

(1993), Busselle (1997) e Sousa (2002) – que futuramente viriam a figurar nas imagens que 

compõem O Mulato. O segundo objetivo no escritório da Emater/RN de Portalegre era ouvir 

uma segunda indicação de uma comunidade onde houvesse moradores que têm como renda 

principal a agricultura sustentável. Neste caso, quem passa as informações (verbal) e faz a 

indicação ou indicações é o extencionista do órgão, o engenheiro agrônomo Manoel de Freitas 

Neto, que reúne informações de todas comunidades do município. No caso, a comunidade tem 

água encanada (pouca), energia e uma única estrada de acesso acidentada. Os principais meios 

de transportes são bicicleta e motos. Não existe carro. A educação é apenas até a 4ª série e o 

atendimento médico é num posto de saúde uma vez por semana. Não existe comunicação por 

telefone  fixo  ou móvel.  As  crianças  se  encarregam de levar  e  trazer  os  recados  entre  as 

famílias.

Manoel de Freitas Neto confirmou o número aproximado de pessoas por família (4 a 8 

membros) e que realmente existem mais idosos e crianças, como também o tipo de cultivo, 

acrescentando apenas a fava e a prática da apicultura, que está surgindo como uma terceira 

opção de complementação de renda das famílias; Outra informação também confirmada é a 

importância de programas como o Compra Direta, do Governo do Estado e Bolsa Família, do 

Governo Federal, como mecanismo de garantia do mínimo para a sobrevivência das famílias 



especificamente  nas  comunidades  Pêga  e  Arrojado.  Sobre  a  presença  de  água,  luz, 

tranquilidade e estrada serem os elementos que mantêm as famílias nas comunidades, Manoel 

de Freitas Neto acrescentou que também existe, mesmo que dentro de algumas limitações, 

escola primária e Posto de Saúde com atendimento médico semanalmente. Ainda conforme as 

declarações  do  extencionista  da  Emater,  100%  das  famílias  sobrevivem  da  agricultura 

subsistência  ou  dependem  desta  na  comunidade  Pêga.  A outra  comunidade  com  perfil 

parecido  foi  Baixa  Grande,  também no  município  de  Portalegre,  porém,  para  os  nossos 

objetivos  com  o  Projeto  Experimental,  a  comunidade  Pêga  apresentou  o  perfil  e  as 

características ideais.

Para alcançar o resultado final de O Mulato, nos aproximamos da teoria de produção 

de fotos do fotojornalista americano Philippe Halsmane, que defendia que o fotógrafo deveria 

“pensar  primeiro  e  fotografar  depois”  (BUSSELE,  1997,  p.  12).  “A  capacidade  para 

selecionar e dispor os elementos de uma fotografia depende em grande parte do ponto de vista 

do fotógrafo”, (BUSSELLE, 1997, p.16) e que é reforçada por Marques (2008, p. 81). E este 

ponto apresentado pelo autor norteou teoricamente a realização da pesquisa junto o Emater, 

IBGE e até mesmo as entrevistas com as famílias fotografadas, tratando de reunir informações 

sobre as condições econômicas e sociais da comunidade Pêga, para, depois de uma reflexão, 

capturar as imagens dentro do contexto pesquisado.

 Busselle (1997, p. 18) atesta a possibilidade de o fotógrafo quebrar todas as regras 

apresentadas  nos  manuais  de  fotografia  de  enquadramento  e  composição  e  mesmo assim 

conseguir  um  grande  resultado.  Ou  seja,  em  O  Mulato,  seguimos  os  termos  técnicos 

apresentados pelos autores pesquisados em seus manuais, porém, das vezes que se fizeram 

necessárias, estas regras foram quebradas, usando como parâmetro o bom senso na escolha 

dos personagens, locações dos equipamentos e na definição dos enquadramentos, luz e foco. 

“Para  cada  regra,  existem  centenas  de  fotografias  excelentes,  onde  foi  deliberadamente 

desobedecida” (BUSSELE, 1997, p.18).

Na prática, os manuais de fotografia ensinam que, para escolher o momento certo de 

disparo, basta seguir o instinto natural, capacidade de percepção dos atos, ou, simplesmente, a 

orientação do fotojornalista Cartier-Bresson: “Fotografar é colocar na mesma linha de mira, a 

cabeça, o olho e o coração” (MEUCCI, 2000). Em O Mulato, este princípio foi respeitado, 

quando buscamos um resultado com perfil crítico da situação social da comunidade Pêga, no 

município de Portalegre, como forma de buscar soluções, além de oferecer uma ferramenta de 

pesquisa científica.

No entanto, para alcançar o resultado de O Mulato, não bastou somente escolher o 



momento certo de apertar o obturador, como sugere Meucci, lembrando a teoria de Bresson, 

foi  essencial  definir  bem  o  tipo  de  equipamento,  os  dias  e  os  melhores  horários  para 

fotografar, assim como o clima, a cor ou ausência desta. A pesquisa nos manuais assinados 

por Busselle (1997) e Freeman (1993) nos conduziu a empregar durante todo o exercício 

fotográfico na comunidade Pêga, atenção especial na escolha dos horários e a intensidade da 

luz  para  compor  as  imagens  em  ambientes  abertos  ou  fechados,  assim  como  procurar 

conhecer bem o manuseio dos equipamentos fotográficos, como forma de não fugir do tema e 

nem perder “Momentos Decisivos”, bem como para inovar, quando necessário for.

Os manuais despertaram ainda para o fato de se buscar imagens naturais e informais, 

pois não são poucas as situações onde os personagens percebem a presença do fotógrafo e 

rapidamente deixam de agir com naturalidade. Neste ponto, além da prática no manuseio do 

equipamento,  despertamos para usar também objetivas de longo alcance,  conforme sugere 

Busselle (1997, p. 164), para fotografar especialmente crianças.

Durante os quinze dias de trabalho foram compostas mais de duas mil  fotografias. 

Algumas foram descartadas por não reunir qualidade técnica. Outras foram descartadas por 

não estarem enquadradas na proposta do projeto. Ao final, restaram 75 imagens. A seleção das 

imagens foi norteada pelas informações pesquisadas sobre a comunidade e na comunidade, 

evitando assim a inserção de imagens em O Mulato que não corresponda ao quadro vivido 

pelas famílias que vivem da agricultura de subsistência.



5 A técnica

5.1 A sequência lógica

O manuseio do equipamento fotográfico – câmera, flash e objetivas – é outra opção 

que o profissional dispõe para definir a mensagem explícita e subjetiva na imagem conforme 

o contexto pesquisado. Isto porque para capturar de uma imagem fotográfica, o profissional 

adota, às vezes até de forma inconsciente, uma sequência lógica de atos para concluir seu 

objetivo, o que nos remete ao relato de Marques (2008, p. 81-82), já citado na página 13. 

Preservando o cuidado de fotografar os personagens em ambientes “naturais e informais”, que 

são  dois  elementos  que  Busselle  (1997,  p.164)  usa  para  classificar  a  fotografia  como 

jornalística,  primeiro  se  define  o  local  e  horário,  depois  a  sensibilidade  do  equipamento 

fotográfico, a medição da luz (fotometria), definição da abertura da objetiva e a velocidade de 

disparo  do  obturador.  Por  fim,  imortaliza  o  momento,  ou  seja,  escolhe  precisamente  a 

sequência de atos e a perspectiva da tomada da imagem, decidindo se fotografa o personagem 

num cenário que passe a sensação de dificuldade ou de abundância, ou, ainda, de alegria ou 

tristeza. Em se tratando de fotojornalismo, as possibilidades são infinitas.

 Para  tanto,  é  preciso  que  o  fotógrafo  tenha  controle  sobre  o  funcionamento  do 

equipamento fotográfico. No caso do “principiante no fotojornalismo, uma total familiaridade 

com a câmera é fundamental, pois assim se evitam demoras desnecessárias, durante mudanças 

na  exposição  ou  focalização”  (BUSSELLE,  1997,  p.  164)  na  captura  de  imagens.  Os 

fotojornalistas precisam desenvolver habilidades de manuseio. Cartier Bresson, por exemplo, 

via a máquina fotográfica como uma extensão do olho na sua batalha pelo registro de “O 

Momento  Decisivo”  (Ibid.,  p.164),  o  que  indica  que  até  mesmo profissionais  experientes 

precisam manter uma prática constante no manuseio dos equipamentos para, assim, facilitar o 

seu trabalho.

Em O Mulato, as fotografias foram obtidas com luz natural, pois o flash, na grande 

maioria dos casos, passa a sensação de artificialidade à imagem (SOUSA, 2002, p. 95). Já as 

objetivas escolhidas, seguimos a orientação de Bussele (1997, p. 204-205). A opção foi lentes 



intercambiáveis, que o autor classifica como normal (50 mm a 135 mm), teleobjetiva (de 100 

mm a 400 mm) e grande angular (8 mm a 35 mm). A primeira cobre um ângulo aproximado 

ao do olho humano e é mais clara. A segunda consegue registrar, como se próxima estivesse, 

um personagem distante, porém é mais escura, o que impõe dificuldade ao registro em locais 

de  pouca  luz.  Já  a  grande  angular pode  registrar  várias  pessoas,  mesmo  estas  estando 

próximas, e é mais clara e de fácil focalização, o que facilita a captura de imagens em locais 

de pouca luz.  Neste  último caso,  é  preciso cuidado para evitar  que a  imagem fique com 

inclinações côncavas nas laterais ou o que Kenne (2002, p. 33) classifica como “aberração”. 

Kenne (2002, p. 159) admite o flash em fotojornalismo como complemento de luz lateral, 

jamais como fonte principal. E acrescenta:

“A não ser que a  fotografia pareça estranha tirada no exterior,  a  maioria  dos 
fotógrafos  prefere  trabalhar  ao  ar  livre,  utilizando  a  luz  do  dia  como  fonte 
principal  de iluminação.  É possível  ver  as  sobras,  as  luzes  mais intensas  e  o 
contraste entre elas; a luz do dia é uniforme, ao contrário da luz de um flash, cuja 
intensidade diminui à medida que aumenta a distância em relação ao assunto. A 
luz do sol directa incidindo nas costas do fotógrafo é a pior forma de luz. Tem 
partes  demasiado  iluminado  e  sombras  intensas  e  escuras,  com uma enorme 
gama de contrastes que a película pode não suportar. As pessoas cerram os olhos 
e as faces podem ficar meio na sombra, meio ao sol (KEENE, 2002, p. 160).

 

Mesmo assim, dispensamos o recurso de luz artificial.

A composição das imagens em O Mulato foi  considerada tão importante  quanto à 

sequência lógica na definição da mensagem fotográfica. É crucial na definição do sentido que 

se quer dá à imagem, pois, ao compor, o fotógrafo está definindo a locação de cada elemento 

dentro do retângulo fotografado, tirando ou dando importância a cada um conforme a sua 

localização. A composição é “a arte de dispor os elementos do tema – formas, linhas, tons e 

cores – de maneira organizada e agradável” (BUSSELLE, 1997, p. 16). Quanto à escolha do 

ângulo, que pode ser na mesma altura do personagem, mais baixo ou mais alto da linha de 

foco,  Sousa  (2002,  p.79,80)  define  esses  três  planos  respectivamente  como sendo:  plano 

“normal”,  “picado”  e  “contrapicado”,  sendo  que  cada  um  tem  um  significado.  Neste 

contexto, é preciso cautela, pois quando a imagem é capturada colocando o personagem acima 

da linha de foco,  segundo o autor,  confere ao fotografado a sensação de superioridade,  e 

quando fotografado está abaixo da linha de foco passa a sensação de inferioridade. 

Ainda sobre o processo de composição, a disposição dos elementos ou personagem no 

retângulo fotográfico, ou seja, as regras de enquadramento, quando bem utilizadas, tornam a 

imagem harmoniosa  e  de  fácil  compreensão.  O fotógrafo  pode  colocar  o  personagem no 

centro da imagem, abaixo ou dos lados. Não existe uma regra fixa quanto à disposição dos 



elementos  no  retângulo  fotográfico.  Freeman  (1993,  p.48-63)  enfatiza  que  as  linhas 

imaginárias, geralmente da esquerda para direita ou na diagonal de baixo para cima, ajudam o 

leitor na compreensão da mensagem, pois conduzem o olhar ao foco principal proposto pelo 

autor. A linha pode ser composta por qualquer objeto, ficando a cargo do fotógrafo escolher o 

que  destaca  mais  a  mensagem  principal  da  fotografia,  para  que  esta  ganhe  um  aspecto 

harmonioso e de interpretação fácil.
“Quando se olha para algo, os olhos obviamente movem-se neste sentido. As linhas 
têm uma força especial em atrair os olhos, sobretudo se são definidas, e mais ainda se 
são em diagonal ou curvas. É mais difícil ver isto numa cena real, a três dimensões, do 
que numa fotografia, mas se nos treinarmos a observar pelo visor a imagem como 
plana, verificaremos quais os grupos de linhas que formam construções ou conjuntos 
que  são  agradáveis  à  vista.  O  segundo  aspecto  quanto  à  composição  agradável 
consiste em usar linhas como estas deliberadamente, escolhendo o ponto de vista e o 
enquadramento,  de  modo que  na fotografia  final  os  olhos de  qualquer  observador 
sigam o mesmo caminho que escolhemos e vejam a imagem mais ou menos como nós 
queremos” (FREEMAN, 1993, p. 52).

A composição das fotografias de O Mulato deixa evidente a presença de personagens 

no centro da imagem ou em um terço do espaço de um dos lados, como forma de priorizar 

também o ambiente. No caso dos personagens deslocados em um terço da imagem, foi usada 

a linha imaginária, constituída a partir de objetos em primeiro plano, direcionando o olhar do 

leitor ao personagem principal e sua expressão (ver imagem 57).

Em O Mulato, as cores ou a ausência delas revela a mensagem implícita, tanto nas 

imagens  individuais  como  no  conjunto  da  obra.  As  cores  são  definidas  pela  intensidade 

(ondas) e a direção da luz na hora da exposição.  No caso em questão,  a cor disposta no 

resultado  final,  foi  definida  pela  abertura  no  diafragma combinado  com a  velocidade  de 

disparo  do  obturador,  trabalhando sempre  com luz  natural  e  o  equipamento  regulado  em 

manual para evitar que a luz de fundo enganasse o fotômetro12 da câmera. Em sua essência, a 

luz é capaz de revelar as angústias dos personagens, a partir das associações que os nossos 

olhos fazem com os significados de cada cor. O vermelho, por exemplo, é associado ao fogo, 

amor, paixão. O preto já está presente em nossas mentes como algo que representa o ruim, o 

tenebroso, a morte, mas também representa dignidade e respeito (RIBEIRO, 2003, p. 191 - 

201). A claridade evidencia a existência de luz, uma saída para uma situação desconfortante.

As  cores,  na  prática,  são  moldadas  pela  luz  existente  no  ambiente.  “...  são, 

tecnicamente falando, radiações eletromagnéticas com determinado comprimento de onda e 

que  os  nossos  olhos  podem ver”  (FREEMAN,  1993,  p.  64)  fazendo  associações  ao  que 

classificamos como azul, verde, vermelho e as demais cores. Souza (2002, p. 90-91) observa 
12  Equipamento que mede a luz ambiente e informa ao fotógrafo, através de um dispositivo na câmera qual velocidade 

e abertura ele deve usar para registrar um determinado evento.



as cores como ferramenta crucial de inserção de informações subjetivas em fotografias. Ele 

diz que se “o fotojornalista pretende fazer uma  feature photo em que exalte a alegria das 

crianças não deve procurar crianças vestidas de negro ou locais escuros, mas sim crianças 

vestidas com cores vivas e em locais multicoloridos” (SOUZA 2002, p. 90).

Responsáveis pela mensagem subjetiva numa imagem ou no conjunto de imagens, as 

cores têm a força de prover a sensação de tristeza ou dificuldade quando o personagem está 

num cenário com tons predominantes mais escuros; ou alegre, quando o personagem está em 

locais com predominância de tons claros. A cor, de fato, é o elemento principal na composição 

da fotografia quando se quer destacar um contraste de qualquer natureza. “Entre todos os 

elementos formais de uma fotografia,  é  a cor a responsável  por produzir  o impacto mais 

imediato” (BUSSELLE, 1997, p. 178). É assim que deve ser compreendido o conjunto de 

fotografias que compõe O Mulato.

Para Freeman (1993, p. 68), quanto maior for o contraste de cores, mais evidente fica a 

fotografia para os olhos. O autor especifica ainda que as cores estão presentes geralmente em 

obras  de  artes  com  teor  abstrato,  o  que  não  é  o  caso  do  Projeto  Experimental  aqui 

apresentado. Em fotografia, Freeman (Ibid., p. 70) acrescenta que:

“A técnica principal  para produzir fotografias  naturais fortemente coloridas  é  a de 
enquadrar uma área muito reduzida da cena. Por este motivo as fotografias a pequena 
distância dão maiores possibilidades neste aspecto; mas de qualquer modo o processo 
mais cômodo é a deslocação física por forma a excluir as cores envolventes da cena, 
ou  a  utilização  de  uma  maior  distância  focal  com  vista  à  obtenção  do  mesmo 
resultado” (FREEMAN, 1993, p. 70).

Em O Mulato, a predominância de tons escuros é evidente, já que o quadro econômico 

e social  das famílias, conforme as informações passadas pelos órgãos pesquisados e pelas 

famílias,  revelam  um  ambiente  recheado  de  dores  do  passado,  angústias  do  presente  e 

incertezas quanto ao futuro. O destaque do motivo principal da imagem também foi feito com 

base na técnica de aproximação e  distanciamento do alvo,  usando aberturas  grandes para 

provocar o efeito de desfocamento do fundo da imagem e destacar melhor os personagens.

Para compor o conjunto de imagens de O Mulato,  optamos por usar duas câmeras 

digitais de médio porte. Uma com objetiva de pequeno porte (de 24 mm a 70 mm) e outra 

com objetiva de longo alcance (de 90 mm a 400 mm). A primeira foi usada para compor 

imagens de estruturas e pessoas em grupos, bem como em ambientes fechados. A outra foi 

usada em ambientes abertos. Nos dois casos, foi priorizada a iluminação do ambiente, sem 

complementação de luz artificial (estouro de flash ou rebatedores), nem mesmo nas locações 



no interior  de residências  ou em locais  sombrios.  A proposta  com estas  três  medidas  foi 

fotografar sem deixar os personagens constrangidos, intimidados e, assim, ampliar as chances 

das imagens apresentarem naturalidade e  informalidade,  dois  pré-requisitos  apontados por 

Busselle  (1997,  p.  164)  para  classificar  uma  fotografia  como  jornalística,  levando  em 

consideração o teor. 

Não são raras as oportunidades onde a presença do fotógrafo tem um efeito adverso 

nas  pessoas,  deixando  de  se  comportar  com  naturalidade  quando  se  conscientizam  da 

possibilidade de serem retratadas. Estas ocasiões, quando surgiram, foram superadas com a 

técnica de familiarização com os personagens e com o equipamento fotográfico escolhido. 

Aproximação com o personagem torna o profissional uma pessoa confiável, já realizando uma 

revisão nos  manuais  de fotografia,  o  torna  mais  seguro no manuseio das  objetivas  e  nos 

controles do equipamento, rápido e preciso na hora de definir a sequência lógica de captura da 

imagem,  ou  seja,  escolher  o  local,  definir  a  sensibilidade  do  equipamento,  abertura, 

velocidade de disparo e o disparo. Nos casos dos personagens mais ariscos, porém com carga 

informacional  grande,  optamos por  usar objetivas  de longo alcance,  que nestes  casos são 

“consideradas mais úteis, sob este aspecto,  em virtude de aumentarem a distância entre a 

câmera e o modelo” (BUSSELLE, 1993, p. 164).

Nas  ocasiões  em  que  não  houve  possibilidade  de  retratar  a  situação  com  uma 

teleobjetiva, foi feito uso da câmera com objetiva de pequeno porte acoplado. Também foram 

evitadas roupas extravagantes, coloridas, que despertam atenção. Mas há situações onde o 

personagem fica  inseguro  e  até  certo  ponto  arisco  quando  se  vê  na  frente  de  uma lente 

fotográfica, tanto à distância como próximo. É até natural que isto aconteça, pois até os atores 

com larga experiência na televisão ou cinema se mostram constrangidos quando filmados. 

Nestes  casos,  existem  técnicas  para  superar  a  timidez  do  fotografado  e  se  obter  bons 

resultados espontâneos.

Marinovich (2003, p.93) deixa essa questão bem explicada, quando expõe a técnica 

usada pelo fotojornalista Kevin Carter, na cobertura da guerra da África, no início dos anos 

noventa (já citado). Entrega a técnica de entrosamento com seus personagens, de tal modo que 

estes não se incomodem com a presença do profissional no exercício de sua função. Neste 

caso, em O Mulato, foi empregado o diálogo com os fotografados, tratando da finalidade do 

trabalho ora executado e, aproveitando para conhecer mais sobre a comunidade.

Freeman  (1993,  p.  142)  acrescenta  que  quando  o  personagem  é  uma  criança,  é 

necessário ainda mais atenção do fotógrafo, pois elas são muito ativas. Tendem a fugir do seu 

contexto natural para praticar brincadeiras que pouco ou nada têm a ver com a proposta do 



ensaio.  Diz,  no entanto,  que é  fácil  fotografá-las  em cenários  abertos,  onde  estão mais  à 

vontade, sem que elas percebam. Em O Mulato, as crianças aparecem nas imagens tanto em 

locais  abertos  como  fechados.  Apesar  de  serem  ativas,  o  uso  da  técnica  proposta  por 

Marinovich funcionou bem. Ele diz também (1993, p. 143) que, às vezes, é preciso que seja 

feito por onde deixar as crianças descontraídas, para que haja informalidade, descobrindo o 

que pode interessar à criança, apresentando-lhe um novo brinquedo ou fotografando algo que 

ela tenha aprendido a fazer. Daí ele acredita que a criança vai colaborar na sessão de fotos e 

sugere até o equipamento fotográfico como brinquedo, para entreter a criança e conseguir 

imagens espontâneas. 

Em O Mulato,  fugimos  desta  teoria  e  seguimos  os  ensinamentos  de  Bresson (“O 

Instante Decisivo”) citada por Busselle (1997, p.164), que propõe colocar “na mesma linha de 

mira, a cabeça, o olho e o coração”, conforme as informações levantadas sobre a localidade e 

as pessoas, durante as escolhas das expressões dos personagens. Para Busselle (Ibid., p. 164), 

não  basta  retratar  o  pai  e  o  filho,  por  exemplo,  a  cena  tem que  transmitir  sinceridade, 

realidade, passar a mensagem dentro do contexto pesquisado.

5.2 Experiência

Definido o objeto da pesquisa,  levantadas as informações,  o passo seguinte para a 

concepção de O Mulato foi se aproximar da comunidade e ganhar a confiança dos futuros 

personagens com dois objetivos: primeiro evitar atos de hostilidades durante a realização das 

imagens  e  segundo  reduzirem  as  possibilidades  das  imagens  ficarem  com  informações 

artificiais  e  formais,  ferindo o  que  sugere  Busselle  (1997,  p.  164)  em imagens  com teor 

jornalístico. Para o autor, conforme já foi citado anteriormente, naturalidade e informalidade 

são  os  principais  elementos  que  norteiam  a  fotografia  jornalística.  Neste  projeto,  não 

contrariamos esta teoria. E, ainda, seguindo o exemplo do fotógrafo de guerra Kevin Carter 

(MARINOVICH,  2003,  p.  193),  no  sentido  de  evitar  hostilidade  durante  a  captura  das 

imagens, por entendermos que ninguém gostaria de ser fotografado ou ver seus filhos serem 

fotografados por estranhos. Um terceiro ponto igualmente importante com a aproximação, 

realizando  entrevistas  com os  moradores,  é  aprofundar  a  pesquisa  sobre  o  dia-a-dia  das 

famílias que têm como renda principal o que colhem na agricultura subsistência. Foi evitado o 

uso de aparelhos eletrônicos (gravador ou filmadoras) durante as entrevistas como forma de 

não deixar os personagens constrangidos ou inibidos e evitassem passar informações.

Para se aproximar da localidade Pêga, o primeiro ato foi levantar com o extencionista 



do  Emater/RN  os  nomes  dos  líderes  ou  pessoas  influentes  da  comunidade.  No  caso,  as 

indicações de Manoel Freitas Neto foram os aposentados Cumercina Maria de Jesus13, que 

tem 84 anos (imagem 47 e 48), descendente da família Bevenuto, e José Jacinto de Aquino14, 

de  83  anos,  descendentes  da  família  Jacinto  (imagem  59).  Estas  duas  famílias  são 

remanescentes  de  escravos,  que se  fugiram e se  escondiam na região de seus  patrões  no 

período escravocrata. Justificou dizendo que os dois detinham grande respeito entre os mais 

novos na comunidade, especificamente por suas histórias de vida e esforço para criar suas 

famílias  ao  longo  das  últimas  seis  décadas.  Neste  período,  os  Bevenuto  e  Jacinto,  com 

algumas influências externas, formaram entre si as 48 famílias que moram na comunidade, daí 

a  predominância  de  cor  na  comunidade  ser  negro  misturado  com branco,  resultando  em 

mulatos.

O primeiro  endereço  visitado  foi  o  da  aposentada  Cumercina.  Não houve diálogo 

aprofundado sobre as questões da comunidade e a vida das famílias no contato inicial, apesar 

de  termos  nos  identificado como estudante  e  apresentado referências  do  extencionista  do 

Emater/RN,  engenheiro  Manoel  de  Freitas  Neto.  Os  moradores  pareciam,  com  razão, 

desconfiados.  Explicavam  com  cautela  e  aparente  desconfiança,  que  já  haviam  sido 

enganados por  pessoas pegarem assinaturas  dos aposentados  deles e  fizeram empréstimos 

consignados. 

No segundo contato, acompanhamos Cumercina, um neto e um bisneto ao seu local de 

trabalho, uma caminhada de mais ou menos seis quilômetros, passando em veredas abertas na 

mata fechada e de terreno muito acidentado descendo uma serra. No destino, nos arredores de 

um açude de pequeno porte, a aposentada plantou batata na várzea do açude e colheu milho e 

feijão num roçado localizado numa grota ao lado. Durante o trabalho, a aposentada contou do 

sofrimento que teve para criar os oito filhos sozinha, pois o marido a deixou. Relatou o sufoco 

passado pelos moradores da comunidade para viver no passado devido às secas, das angústias 

do presente e das incertezas quanto ao futuro. Estes dados nortearam a carga de informações 

inseridas em O Mulato. As primeiras fotografias já foram realizadas ali mesmo, como forma 

de começar a familiarização dos personagens com a nossa presença. No início da tarde, depois 

de um almoço dedicado à visita, fomos informados pela própria aposentada que não havia 

13  Aposentada Cumercina Maria de Jesus, que tem 84 anos, descendente do clã Bevenuto, criou sozinha (foi deixada pelo 
marido), mesmo sem saber assinar o nome, oito filhos. Hoje ela tem 33 netos e 40 bisnetos. Quase todos moram nas 
imediações de sua casa. Concedeu entrevista durante a realização das fotografias.

14  Aposentado José Jacinto de Aquino, de 83 anos, descendente da família Jacinto, sobreviveu às secas de 30, 58 e de 77 a 
1983. É neto de Jacinto Nobre e bisneto de Antônio Nobre, que vem a ser um dos filhos da ‘Nega Véia Cativa’, que foi 
escrava dos senhores da região e fugiu e se refugiou nos grotões da serra. Concedeu entrevista durante a realização das 
fotografias.



mais desconfiança quanto ao propósito do nosso projeto e nem com relação à realização das 

fotografias  dos  moradores.  Partimos  para  outro  morador  indicado  pelos  técnicos  do 

Emater/RN e do Programa de Desenvolvimento Solidário.

José Jacinto especificou melhor a questão do sofrimento do passado, as angústias do 

presente  e  as  incertezas  do  futuro,  citados  pela  vizinha  Cumercina.  Sobre  o  passado,  o 

aposentado contou que só conseguia viver quem tinha saúde de “ferro” e que havia semanas 

que era preciso abrir uma vala para enterrar várias pessoas que morriam de fome e doenças. 

Lembrou também que antes da década de 50, eles não vestiam camisas. A única vestimenta 

era uma espécie de sunga, feita por eles mesmos com estopa de sacos de café. Lembra, com 

olhos lacrimejando, do sofrimento para conseguir alimentos durante a seca da década de 30 e 

outra que durou “seis anos” (1977 a 1983). Quanto às angústias vividas pela comunidade na 

atualidade, Zé Jacinto, como é mais conhecido, disse que é porque os mais novos não estarem 

avançando nos estudos. Muitos se acomodam e terminam como os mais velhos, analfabetos, 

sem o conhecimento necessário para melhorar de vida. Na comunidade, só existem estudos 

até a 4ª série e não há transporte escolar. As crianças precisam se deslocar 6,5 km até à cidade 

de Portalegre, um percurso que alguns fazem a pé e outros de bicicleta (imagem 23), para o 

ensino  médio  e  fundamental.  Chegam suados  na  escola  para  assistir  aulas  junto  com os 

estudantes da cidade numa sala lotada, gerando uma situação que professores (informação 

verbal)  classificam como de exclusão e  não de preconceito.  Neste  quadro,  as crianças  da 

comunidade  Pêga  sentam  longe  das  crianças  da  cidade.  Geralmente  ocupam  as  últimas 

cadeiras da sala (imagens 24 e 24). Ou seja, aos 12 anos, segundo Zé Jacinto, o jovem já sente 

uma forte pressão para deixar a escola e ir trabalhar com o pai na roça, perpetuando o quadro 

de analfabetismo e de pobreza. É o que parece ter acontecido com muitos dos mais velhos da 

comunidade, numa justificativa precária ao apontamento feito pelo coordenador do Programa 

de Desenvolvimento Solidário, engenheiro Adailton Alves da Cunha, de que mais de 90% dos 

moradores  da  comunidade  com mais  de 20 anos  sabe apenas  assinar  o  nome.  Quanto  às 

incertezas com o futuro, Zé Jacinto justifica lembrando a questão educacional e a falta de 

atenção governamental. Na opinião do entrevistado, o quadro hoje na comunidade não é bom, 

mas já foi pior.

Quem fala sobre a produção na comunidade é o agricultor Francisco Felipe, de 58 

anos.  Esta  entrevista  confirma  as  informações  obtidas  no  Emater/RN  e  no  Programa  de 

Desenvolvimento Solidário. Felipe de Helena, como é mais conhecido, conta que plantou um 

roçado para colher dez sacos de feijão neste ano e só vai colher no máximo quatro. Esperava 

20 sacas de milho, talvez não consiga dez. Segundo ele, o inverno forte estragou parte da safra 



e pragas impuseram dificuldades na germinação e na formação dos legumes (imagens 62 a 

64). A renda da família é complementada com o que ele ganha trabalhando como diarista na 

colheita  de castanha,  caju e mandioca no período de agosto a  janeiro.  A renda média da 

família de Felipe é R$ 300,00. Este é o retrato que tentamos inserir nas imagens individuais e 

no conjunto de O Mulato.

6 Conclusão

Reunir um conjunto de informações e delas extrair conceitos pessoais, considerando a 

vivência acadêmica e a experiência adquirida ao longo da vida, com o propósito de produzir 

um conjunto de fotografias retratando o quadro social de uma comunidade onde a agricultura 

de subsistência é a principal fonte de renda das famílias, por si só já se configura como um 

potencial  mecanismo  de  obtenção  de  conhecimento  e  um exercício  de  cidadania.  Em O 

Mulato, alcançamos mais do que aprimorar a prática de fotojornalismo revisando as obras de 

fotojornalistas como Salgado (1997), Dettmar (2003) e Brito (2000), assim como pesquisando 

as  teorias  de  fotojornalismo discutidas  por  autores  como Barthes  (1984),  Kossoy (1980), 

Sousa (2002) e Freund (1995) e fechando o ciclo teórico, revisando os manuais práticos de 

fotojornalismo de autores como Hedgecoe (1980), Gomide (2001), Freeman (1993) e Busselle 

(1997). A convivência com as famílias da comunidade do Pêga, na elaboração das imagens, 

proporcionou  o  crescimento  pessoal  preocupado  com a  questão  humana.  Por  outro  lado, 

acreditamos  ter  alcançado  êxito  quanto  ao  propósito  de  produzir  experimentalmente  uma 

plataforma de comunicação visual (O Mulato) com informações que se dignam a mobilizar as 

autoridades  em benefício  de  uma  parcela  da  sociedade  que  sobrevive  com o  pouco  que 

produze na agricultura de subsistência, em especial as famílias da localidade Pêga.  Como 

também confeccionar um material jornalístico e ao mesmo tempo experimental, visto que, no 

Rio  Grande  do  Norte  pouco  localizamos  reportagens  documentais  de  cunho  visual. 

Apresentamos também a perspectiva de veicular este material na mídia impressa estadual.

O  primeiro  conjunto  de  imagens  que  compõem  O  Mulato  retrata  a  beleza  neste 

período do ano (de 5 a 15 de julho) na rodovia de acesso à região e os casarões da cidade de 

Portalegre que nos remete ao passado (imagens de 1 a 4). O acesso à comunidade do Pêga é 

por uma estrada vicinal. Na sequência, as imagens revelam habitações simples, com energia e 

água encanada. A água, no entanto, é pouca, mas é filtrada. O principal meio de transporte são 

motocicletas,  apesar  das  famílias,  em  sua  maioria,  serem  classificadas  como  pobres  ou 

extremamente pobres15,  segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à 

15  O Governo Federal considera pobre a família que dispõem de renda mensal per capita que vai de R$ 70,00 a R$ 



Fome (MDS).  Os serviços de saúde são representados em O Mulato como insuficientes para 

atender  as  famílias.  O  Posto  de  Saúde  aparece  com  as  portas  fechadas  e  dois  jovens 

desviando-o. Também é retratado nesta ocasião, as casas de farinha deterioradas (imagens de 

5 a 12).

As imagens seguintes revelam uma comunidade sem opção de lazer apropriada e as 

consequências  que  esta  negligência  governamental  causa  principalmente  nas  crianças.  Os 

jovens  se  divertem jogando  bola  descalços  num local  impróprio,  gerando  consequências 

físicas (imagens de 13 a 22), como ferimentos nos pés. O acesso ao ensino fundamental e 

médio só é possível na cidade, um percurso que só faz quem tem realmente disposição para 

estudar. O Mulato deixa evidente que não basta ter disposição para chegar à escola (imagem 

23). É preciso enfrentar a exclusão social. Neste cenário, as crianças da comunidade do Pêga 

não se enturmam com as crianças da cidade.  Na escola,  ficam isolados no fundo da sala 

(imagens 24 e 25). Estes fatores contribuem de forma significativa para muitos dos estudantes 

desistirem dos estudos e seguirem como analfabetos o caminho dos pais com destino à roça. 

Na  imagem,  as  crianças  se  divertem,  mas  mostram-se  retraídas,  num cenário  não  muito 

favorável (imagens de 26 a 29).

Aos 20 anos, os moradores já aparecem nas imagens na roça. São analfabetos e com 

dificuldades de pelo menos aprender a desenhar o próprio nome, através de Programas de 

Alfabetização de Jovens e Adultos. 95% dos idosos são analfabetos e ainda trabalham na roça, 

um sacrifício anormal para quem já tem mais de 80 anos. É o caso da aposentada Cumercina e 

o  aposentado  Zé  Jacinto  (imagens  de  26  a  58).  A safra  da  agricultura  de  subsistência, 

especificamente em regime de sequeiro, apresenta-se na imagem como sendo pouca e assim 

mesmo estragada pelas pragas que assolam a agricultura do milho e feijão. Por fim, as últimas 

imagens podem ser interpretadas como algo que: resta somente aos pais de família contar suas 

histórias de um passado triste, como forma de superar os dias atuais de angústia, procurando 

esquecer as incertezas quanto ao futuro (imagens de 59 a 74).

Dentro  deste  contexto,  levando  em  consideração  a  revisão  teórica,  esperamos 

contribuir com publicação de O Mulato em plataforma digital e possivelmente no impresso, 

no processo de sensibilização das autoridades no sentido de reforçar os programas sociais 

federais, estaduais e municipais, que já são desenvolvidos nas comunidades que têm como 

renda principal a agricultura de subsistência, como por exemplo, o Pêga, de modo que as 

famílias tenham mais chances de evoluir na produtividade e socialmente passando viver em 

seu habitat sem dependência governamental e de forma sustentável. A proposta pode parecer 

140,00 reais e classifica como extrema pobreza, a família com renda per capita mensal inferior a R$ 70,00.



ousada,  mas  não  tanto,  se  for  levado  em  consideração  que  a  família  que  sobrevive  da 

agricultura de subsistência é formada por trabalhadores que já encaram diariamente o trabalho 

pesado, o que significa dizer que, para crescer economicamente, é necessário somente que as 

três  instâncias  de  governo  cumpram  o  seu  dever  social,  providenciando  educação  de 

qualidade,  lazer,  segurança  e  saúde.  Estão  dispostos  a  trabalhar,  mas  são  desprovidos  de 

conhecimento técnico e menos ainda científico para produzir algo competitivo no mercado e 

de forma sustentável. Em O Mulato, fica evidente a necessidade de se investir também na 

potencialização dos meios de produção da comunidade, como a revitalização da indústria da 

farinha  de  mandioca,  com  conhecimento  específico  e  qualificação  da  mão-de-obra  dos 

trabalhadores da comunidade do Pêga para trabalhar com equipamentos modernos e de alta 

produtividade. Na comunidade, as casas de farinha estão em ruínas (imagens 12 e 13). 

Quanto  a  proposta  de  O  Mulato  servir  de  fonte  primária  de  pesquisa  científica, 

conforme indica Kossoy (1980. p.12), acreditamos também ter alcançado êxito, mesmo que 

de forma simples, diante de um conjunto de imagens que retratam o cenário da comunidade 

do  Pêga,  através  das  expressões  de  rosto,  marcas  dos  corpos,  roupas,  casas,  meios  de 

transporte,  de produção,  estradas,  ou simplesmente a  ausência  de infraestrutura.   Em sua 

essência, é possível identificar em O Mulato de forma explícita signos que revelam traços do 

passado, o quadro do presente e suas perspectivas. “Através da fotografia, visualizamos o 

passado; sua característica de testemunho direto” (KOSSOY, 1980, 45).  A luz da semiótica16, 

o presente Projeto Experimental apresenta-se ainda mais rico em informações identificadas a 

partir de seus signos delineados por cores e formas. 

Diante da metodologia adotada para conceber O Mulato, a conclusão que chegamos é 

que para praticar fotojornalismo, seja este para fins de publicação diária em jornais e revistas 

ou  para  documentação  cientifica,  não  basta  somente  saber  manusear  bem o  equipamento 

fotográfico,  é  essencial  ter  profundo  conhecimento  sobre  o  tema  que  vai  fotografar  e 

principalmente  dominar  bem  as  técnicas  de  produção  fotográfica,  em  se  tratando  de 

enquadramento,  profundidade de campo e cuidados com a intensidade das cores.  Analisar 

obras como a de Salgado (1997) e Dettmar (2003), bem como vivenciando o dia a dia de uma 

comunidade que sobrevive da agricultura de subsistência, nos conduz a uma reflexão sobre 

nossa responsabilidade social,  conforme ensina Freund (1995, p.149). Quanto ao resultado 

final do Projeto Experimental, esperamos conduzir as pessoas a um debate sobre as condições 

de vida das famílias que sobrevivem da agricultura de subsistência e que as fotografias sirvam 

16     A Semiótica é a ciência que estuda os signos. Tratada como ciência inicialmente por Charles Sanders Peirce no 
século passado, dedica-se principalmente ao estudo do processo de significação ou de representação na natureza e da cultura, 
especificamente tratando do conceito ou da idéia.



como documento histórico visual da comunidade Pêga e como fonte primária de pesquisa 

científica, conforme sugere Kossoy (1980, p.13).  

As  pesquisas  nas  obras  teóricas  de  fotojornalismo  e  o  exercício  fotográfico  nos 

conduziram a conclusão de que fotojornalismo é a arte de manipular o conhecimento e a luz.  

6.1 Considerações finais

Qual a imagem que temos da realidade que vivemos? Se obtivéssemos esta imagem, 

mudaríamos  nossos  conceitos,  adotando  comportamento  para  superar  as  questões 

eminentemente  contrárias  à  vida  em  sociedade?  Nutro  a  impressão  de  que  temos  o 

conhecimento dos  fatos que dificultam a vida em sociedade,  mas não reagimos porque a 

maneira  como temos  acesso  a  esse  conhecimento  não  foi  suficientemente  forte  para  nos 

sensibilizar – pensar diferente deste contexto é o mesmo que admitir que entre os homens não 

existe mais humanidade. É como se tivesse lido em algum lugar ou escutado alguém contando 

uma história na rua. A mensagem fica impregnada na cabeça, mas não o suficiente para nos 

mobilizar, reagir procurando uma saída, seja esta qual for em benefício daquele que sofre ou 

enfrenta dificuldades. Teriam o texto e o contador de histórias se tornado banais ao ponto do 

leitor ou ouvinte ler ou ouvir e não reagir? Deixamos esta resposta para uma oura pesquisa 

específica e seguimos nosso raciocínio, destacando a importância da imagem fotográfica na 

construção  de  uma  história,  na  fixação  da  identidade  visual,  através  do  processo  de 

transmissão de informações escrita ou contada. A fotografia em O Mulato é apresentada como 

ferramenta  capaz  de  mobilizar  o  homem em benefício  de  sua  espécie,  conforme defende 

Freund (1995, p. 149).  Neste ponto, acreditamos que o projeto Experimental O Mulato pode 

contribuir com quem vive da agricultura de subsistência, especificamente na localidade Pêga, 

em Portalegre/RN.

“O  fotojornalismo  é,  na  realidade,  uma  actividade  sem  fronteiras  claramente 
delimitadas. O termo pode abranger quer as fotografias de notícias, quer as fotografias 
dos grandes projectos documentais,  passando pelas ilustrações  fotográficas  e  pelos 
features (as fotografias intemporais de situações peculiares  com o que o fotógrafo 
depara), entre outras. De qualquer modo, como nos restantes tipos de jornalismo,  a 
finalidade primeira do fotojornalismo, entendido de uma forma lata,  é informar 
(SOUSA, 2002, p. 7, 8, grifo do autor).

 No conjunto  de  imagens  de  O Mulato  fica  evidente  que,  em sua  concepção,  foi 

praticado um pouco mais do que informar,  jornalismo em sua essência,  conforme declina 

Sousa (Ibid., p. 7, 8).  Procuramos exercitar a nossa cidadania, expondo um quadro social, 

com a nítida intenção de contribuir com mudanças. Aproximamos-nos daquilo que destacava 



o fotojornalista José Medeiros17: “Fotografia é tudo o que vemos, porém o que vemos depende 

de quem somos” (MEDEIROS, apud ALVES, CONTANI, 2008). O que vimos e retratamos 

na comunidade do Pêga não se formou ao longo das décadas e talvez até séculos precisamente 

por negligência nossa, mais como estudante e futuro profissional de comunicação, ignorar um 

quadro  classificado  pelos  próprios  moradores  como de  “tristeza  no  passado,  angústia  no 

presente e incerteza com o futuro”, seria um erro colossal não colocar este propósito de forma 

clara e objetiva nas fotografias de O Mulato. Esperamos, finalmente, que este projeto seja 

interpretado  com a  mesma  técnica  que  norteou  a  concepção  das  imagens.  “Fotografar  é 

colocar na mesma linha de mira,  a cabeça, o olho e o coração” (BRESSON, 1952, Apud 

MEUCCI, 2000). Se ao final da leitura houver despertado o interesse do leitor no sentido de 

resolver,  ao menos,  a  questão da exclusão social  sofrida pelas  crianças  e  adolescentes da 

localidade do Pêga para estudar, terei dado a minha contribuição, mesmo que singela, com o 

fortalecimento da comunidade. 

17 José Araújo de Medeiros (1921-1990), documentarista e um dos grandes nomes do fotojornalismo do século XX no Brasil. 
Fotografou durante 15 anos para a revista O Cruzeiro, a convite de Jean Manzon. Em 1962, em sociedade com Flávio Damm, 
fundou a agência de fotografia Image. Destacou-se também como diretor de fotografia de clássicos do moderno cinema 
brasileiro e foi professor da escola de cinema de Santo Antonio de los Baños, em Cuba, no final dos anos 1980.
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