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Uma abordagem sobre imagens de Serra Pelada no documentário  

“O Sal da Terra”1 

Flávia de Oliveira Moreira Olaz2 

 

RESUMO: Este trabalho problematiza imagens de Serra Pelada no documentário O Sal da Terra 
(SALGADO/WENDERS, 2014), biografia de Sebastião Salgado. Com base em revisão 
bibliográfica/conceitual sobre fotografia (BARTHES, 1984), (DUBOIS, 1998), (SONTAG, 2014), 
pretende-se discutir como essas fotos empreendem uma leitura crítica a partir do seu potencial técnico, 
estético e subjetivo. As imagens reforçam aspectos predatórios da ação humana em relação ao meio 
ambiente na busca pelo ouro.  

 

INTRODUÇÃO 

As imagens das cenas iniciais no documentário “O Sal da Terra” são fotos de Serra Pelada, 

região concebida como a maior mina de ouro a céu aberto na década de 1980, situada na Serra 

dos Carajás, em Minas Gerais. Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro reconhecido 

internacionalmente, é retratado biograficamente no longa-metragem pelos diretores Juliano 

Ribeiro Salgado, seu filho, e Win Wenders, ativista alemão. O filme narra sua trajetória de 

vida e mostra passagens ora biográficas ora autobiográficas em que o protagonista tece seu 

testemunho frente à narrativa apresentada e também usa desse espaço para seu relato pessoal, 

que desperta atenção e fixa aspectos fugidios capazes de extrapolar o uso da fotografia como 

mera reprodução técnica (BENJAMIN, 2012).  

Fotografias são dispositivos visuais bastante representativos e se tornam elementos 

constitutivos da história seja por revelar seja por mostrar ausências, elas não são tratadas 

somente pela materialidade objetiva, porque podem requerer subjetividades, por não se tratar 

apenas de representação da realidade, mas por despertar o imaginário (MAFFESOLI, 2008). 

Elas são capazes de se tornar artefatos, o que desaponta a criação artística, por isso, o modo 

como as percebemos permite múltiplas reflexões. As de Serra Pelada, por exemplo, podem 

mostrar, ocultar, revelar seu uso. Conforme o contexto em que elas foram realizadas, as 

perspectivas atuais sobre este conjunto de imagens e da sua relação com meio ambiente, traça-
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se um panorama que permite, mesmo que de maneira experimental, descrever algumas cenas 

alinhadas aos conceitos sobre fotografia em Roland Barthes (1984), Susan Sontag (2014) e 

autores que dialogam com este objeto de estudo.  

O trabalho analisa essas imagens sob a égide de uma sociedade ainda pautada pelas 

dicotomias estabelecidas nas relações homem e natureza (MURARI, 2019). No século XXI, 

grandes catástrofes ambientais já demostraram como ações do homem resultam e interferem 

em processos de profunda degradação, mas também na recuperação do meio ambiente. Pauta 

discutida intensamente nas últimas décadas identifica retrocessos, avanços, melhorias, 

engajamento de movimentos sociais, instituições e pessoas preocupadas em reverter este 

cenário, e consideram que boas práticas, atitudes frente às descrenças na potência da relação 

cambiável entre homem e natureza possa ser a saída para a recuperação do planeta. As 

imagens de Serra Pelada problematizam essas relações ao mesmo tempo em que promovem 

reflexões sobre a importância da fotografia no documentário. 

O recurso fotográfico no audiovisual permite um olhar cuidadoso para recuperação da terra, 

numa tentativa de agir frente a explorações e salvaguardar a natureza. Grande parte da 

cronologia no filme trata a respeito do trabalho realizado ao longo da vida de Sebastião como 

fotógrafo do que propriamente uma narrativa linear, embora diferentes etapas estejam 

presentes na obra. Assim, documentários de não-ficção e a exibição de imagens como essas 

possuem uma determinada função pedagógica, ao exibi-las, permite-se conhecer, descobrir, 

refletir diferentes temáticas relacionadas à fotografia, meio ambiente. A biografia sobre 

Sebastião não exprime somente sua história de vida, ele conta a história da humanidade 

através das suas experiências. 

 

UM OLHAR SOBRE FOTOGRAFIA E AS IMAGENS DE SERRA PELADA 

Nos primeiros minutos de filme, surge a origem da palavra fotografia, do grego phosgraphein; 

phos significa luz, e graphein pode ser tanto desenhar, escrever, marcar. Em O Ato 

Fotográfico de Philippe Dubois (1998, p. 59), ele demonstra interesse por uma compreensão 

que possa atingir “a fotografia” no sentido de um dispositivo teórico, e o fotográfico como 

uma “categoria de pensamento, absolutamente singular e que introduz a uma relação 

específica com os signos, o tempo, o espaço, o real, o sujeito, o ser e o fazer da foto”. O autor 
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menciona a fotografia como um saber, algo que extrapola as práticas fotográficas alcançadas 

pela técnica, ela direciona um certo modo de olhar. Segundo ele, “a foto não é apenas uma 

imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-

fazer, uma representação de papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto finito), 

é também, em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico”, e o “ato” não se limita trivialmente 

apenas ao gesto da produção propriamente dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas 

também inclui o ato de sua recepção e de sua contemplação (p. 15). 

Para esse teórico da imagem, a fotografia é “como objeto totalmente pragmático”, atrelado a 

questões mecânicas, objetivas, que implica de maneira ontológica o “sujeito em processo” 

imbuído, nesse sentido, como parte inerente ao seu pensamento (DUBOIS, 1998, p. 15). A 

partir disso e de acordo com as imagens apresentadas pela narrativa do documentário, chama-

nos a atenção a escolha das fotos na mina de ouro, localizada no estado do Pará, registrada em 

1986 pelo fotógrafo social Sebastião Salgado. O filme não é linear, porém localiza os 

diferentes momentos da vida pessoal e trabalho, muitas vezes essas passagens se misturam 

durante a obra. No livro sobre Sebastião, a jornalista Isabelle Francq dá voz ao talento de 

narrador do “maior fotojornalista do mundo”. Nas palavras dele: “para alguns, sou um 

fotojornalista. Não é verdade. Para outros, sou um militante. Tampouco. A única verdade é 

que a fotografia é minha vida. [...] fotografar, para mim, vai muito além de publicar imagens” 

(SALGADO, 2014, p. 47).  

Os caminhos percorridos por ele, durante sua trajetória, explícita seu sentimento pela 

fotografia em descobertas ao longo da vida, depois de passar a infância em uma fazenda com 

os pais no interior do estado de Minas Gerais. Durante a juventude ele muda de cidade, 

momento da ditadura no Brasil. Após um período, muda-se para a França e, casado com Lélia, 

passam grande parte da vida pessoal e profissional em Paris. Mesmo atuando como 

economista, logo se depara com o mundo das objetivas através da câmera que ela usava para 

seus trabalhos como arquiteta. Ao se encontrar neste universo, Sebastião passa de fotógrafo 

das mais diferentes propostas até chegar na fotografia social e, com isso, chega aos seus cinco 

significativos projetos: Gênesis (2004-2013), Êxodos (1993-1999), Trabalhadores (1986-

1991, Sahel: the end of the road (1984-1985), Outras Américas (1977-1984), trabalhados 

narrativamente pelo documentário. 
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A inclusão de fotografias em preto e branco é a primeira impressão no início do filme. Este 

tipo de imagem recupera a ideia discutida por Rolando Barthes a respeito das motivações que 

surgem ao querer ver ou não determinadas fotos, umas causam vontade, desejos, gostos, 

outras relegam um certo desinteresse por parte de quem as vê. Por certo o que torna 

interessante o prisma das fotografias é o que ele problematiza quanto aos seus aspectos 

relacionados à arte, à política, mas que recaem ao longo de seus apontamentos em algo mais 

profundo, como o caráter subversivo da fotografia, quando elas fazem refletir, sugerem 

sentido para além, muitas vezes, de questões estéticas, elas literalmente fazem pensar 

(BARTHES, 1984, p. 62).  

O autor nomeou de duas formas seu interesse pela observação de fotos, o primeiro deles diz 

respeito ao studium, uma espécie de “interesse humano”, é como interesse geral, “polido” sem 

alguma afetação, de outro modo nomeia o punctum, que marca, fere, aquilo que “punge” 

(BARTHES, 1984, 44-46). Ainda conforme Barthes (1984, p. 49) “a fotografia é contingência 

pura e só pode ser isso (é sempre alguma coisa que é representada)”. Algumas leituras de 

temas entrelaçados no documentário retratam uma multiplicidade de pessoas em busca de 

ouro, expostas pelas fotografias de Serra Pelada, o que corrobora a apreensão do real e do 

instante decisivo, termo cunhado pelo fotógrafo Henri Cartier-Bresson. De acordo com 

Pereira (2016, p. 28), este conceito foi mais do que um método de trabalho de Bresson, “foi 

uma ferramenta de comunicação” com a qual ele tentava se expressar.  

Um outro olhar sobre fotografia é o da escritora e filósofa Susan Sontag (2014), que considera 

o caráter estético, após as primeiras décadas em que da fotografia esperavam-se “fotos 

idealizadas”. Ao atribuir um certo tipo de embelezamento, agora parte dos atributos da 

fotografia – “em décadas recentes, a fotografia conseguiu, em certa medida, promover uma 

revisão, para todos, das definições do que é belo e do que é feio”. Diante da beleza posta às 

fotos, a autora diz que “fotografar é atribuir importância. Provavelmente não existe tema que 

não possa ser embelezado; além disso, não há como suprimir a tendência, inerente a todas as 

fotos, de consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados”.  

Estas mudanças estão relacionadas às eras industriais “que transformam seus cidadãos em 

dependentes de imagens”, e salienta que “é a mais irresistível forma de poluição mental” 

(SONTAG, 2014, p. 19). A escritora pontua algumas problemáticas em torno da fotografia, 

que compreendem as questões éticas, e da “necessidade de confirmar a realidade e de realçar 
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a experiência por meio de fotos” (SONTAG, 2014, p. 18). A partir desse pensamento, como 

as fotos de Serra Pelada, no documentário O Sal da Terra, apresentam-se para os diferentes 

olhares daquele que fotografou até alcançar o universo compreensível sobre as fotos tiradas 

por Sebastião Salgado? Para tentar alcançar um pouco do pensamento desses estudiosos sobre 

fotografias, algumas das fotos presentes no Doc. podem auxiliar a intersecção entre as 

diferentes leituras sobre o que revelam ou não essas fotos, se elas permitem que sejam olhadas 

com o interesse, gosto, se nos afeta, fere, se em uma visão mercantilizada ela se torna mais 

focada na aparência daquilo que pode estar oculto, ausente ou apenas deixamos de ver e nos 

comover. 

 

ANÁLISE DAS FOTOS DE SERRA PELADA EM DOCUMENTÁRIO BIOGRÁFICO 

Documentários biográficos tendem a mobilizar investigações sobre a vida de quem está sendo 

retratado. Na obra sobre Sebastião Salgado, suas fotografias são como um pano de fundo, 

tanto que seus registros fotográficos percorrem os cento e dez minutos de filme. Na abertura, 

elas chamam a atenção pelo uso do preto e branco, tons que tendem a causar maior impacto e 

a prender o olhar do espectador, o uso dessa tonalidade é uma marca do fotógrafo. Este 

trabalho valoriza as fotos iniciais, que parecem ter sido um chamariz, já que se trata da região 

amazônica brasileira, lugar para onde os “olhos do mundo” estão voltados. Essas imagens 

também apresentam relações entre homem e natureza e mostram como a exploração da terra 

em busca de riqueza está atrelada à dicotomia duramente marcada pelo antropocentrismo. 

A fotografia permite discutir sobre a estética empregada nas imagens, qual a relevância em 

apresentá-las nas primeiras cenas do filme, que mostram como esse espaço biográfico 

(ARFUCH, 2010) “tenta dar conta obstinadamente - cada vez mais “pela boca de seus 

protagonistas” – do “isso aconteceu”, talvez seja onde isso se manifesta, com maior nitidez, a 

busca da plenitude da presença - corpo, voz - como proteção inequívoca da existência, da 

mítica singularidade do eu” (ARFUCH, 2010, p. 74). Sebastião esteve lá, registrou Serra 

Pelada e isso, de certo modo, legitima seu relato. Com a oportunidade de o protagonista dar 

seu testemunho, existem escolhas de registros que farão ou não parte da obra. Os espaços 

biográficos, como aborda Leonor Arfuch (2010), permitem que a esfera do público e do 

privado sejam miscíveis na medida em que o individual passa a ser também um espaço para o 

social. O Sal da Terra também se utiliza do relato do protagonista como um recurso 
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autobiográfico, ocasionando autenticidade, veracidade daquele que é ouvido, mas também usa 

da sua fala para testemunhar, o que reforça a potência que as fotos têm diante do espectador. 

Não é uma fábula, aconteceu.  

Mas o que nos contam essas fotografias de Serra Pelada? Para a análise, três ilustram este 

trabalho, no intuito de mostrar como essa escolha se apresenta durante os cinco minutos de 

filme, que podem revelar as ações do homem em um processo de exploração da terra em 

detrimento da sua própria busca pela riqueza. As figuras a seguir, numeradas de 1 a 3, 

intensificam aspectos duramente desvelados pelas fotos durante a exposição no documentário.  

As imagens em movimento e a ambientação sonora denotam um tom de dramaticidade, mas 

nem sempre a exposição e a apreensão delas tendem a causar choque, impacto, curiosidade 

(JAGUARIBE, 2007). A figura 1, por exemplo, mostra um plano aberto e desnuda um pouco 

do que Sebastião pôde presenciar durante o tempo que passou na mina de ouro. Nas palavras 

dele: “Quando cheguei à borda desse imenso buraco todos os pelos do meu corpo se eriçaram. 

Nunca havia visto nada parecido. Em frações de segundo, vi passar diante de mim a história 

da humanidade” (SALGADO, 2014). 

Figura 1: Homens trabalhando na mina de ouro em Serra Pelada 

 

Fonte: O SAL DA TERRA (2014) 

 

As impressões narradas por ele ao se deparar com este buraco imenso e cheio de homens 

trabalhando o fazem recordar de outros momentos na história, mas que esta situação tão 

próxima de suas lentes pudesse recorrer às memórias daquelas vividas pela humanidade, em 

que a terra, a busca por riqueza contextualiza a quantidade de pessoas ali presentes que 

desejam apenas uma coisa: encontrar ouro. Nas figuras 2 e 3, os buracos ganham uma 

ampliação, a terra se mostra frágil ao ser capturada pela câmera. O que fica em tela é o quanto 
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o movimento de ir e vir desses homens não parecem sentir a erosão do solo gradativa em meio 

às inúmeras passadas, nem mesmo as dificuldades ali impostas. 

Figura 2: Formigueiro humano 

 

Fonte: O SAL DA TERRA (2014) 

 

Figura 3: Terra pisoteada 

 

Fonte: O SAL DA TERRA (2014) 

 

A figura 2 sugere um grau de dificuldade em meio ao abismo, são mãos que tentam se apoiar, 

conectar, talvez um elo que aproxima a vontade e o desejo de continuar ali mesmo com todos 

os perigos de desmoronamento. Na figura 3, o empilhamento vertical de pernas faz parar o 

olhar no tempo do filme e recordar que, mesmo sem um maquinário industrial, a cena parece 

de uma fila de trabalhadores que aniquilam a vitalidade de seus corpos. A terra pisoteada e 

misturada aos sacos de terra reforça a intervenção humana e a degradação do solo. O 

documentário exprime que havia pessoas com variados graus de estudos, as fotos revelam 

uma espécie de aproximação brutal com os recursos naturais. Infere-se que aqueles imensos 

buracos refletem a busca desenfreada pela vontade de enriquecer rapidamente. Depois de 
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apresentar de forma sequencial uma gama de imagens, a última delas, embora não esteja 

ilustrada aqui, é o motivo pelo qual o cineasta e ativista Win Wenders se interessa pelas fotos 

de Sebastião. 

O filme é iniciado a partir de Serra Pelada, lugar exato das fotos encontradas em uma 

exposição e momento em que Wenders passa a conhecer de quem são. O contexto em que se 

deram as imagens da mina de ouro parece reforçar o estereótipo de que lá haviam homens 

trabalhadores, escravizados, vistos pelo olhar do fotógrafo em condições degradantes. Esse 

tipo de fotografia problematiza a exploração daquela região e marca a devastação maior do 

ser humano, entre descidas e subidas, o mar de gente em forma de formigueiro é acentuado 

pelos impactos das pisadas daquele amontoado sob o solo, além do volume de rejeitos 

misturados em meio às camadas de terra. O que sobrou de Serra Pelada? Porque esse conjunto 

de imagens, de uma beleza estética, pode ocasionar incômodo, que tipo de enunciado ela 

preconiza? Após a extração do minério e inúmeras intervenções, a região virou uma enorme 

cratera, tudo que havia de riqueza mineral e natural foi extraída. A exploração de Serra Pelada 

foi tão devastadora que contaminou os lençóis freáticos. Resta, atualmente, um lago embebido 

pela poluição de mercúrio.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documentário biográfico sobre o fotógrafo Sebastião Salgado estetiza imagens e, ao 

mesmo tempo, recupera fragmentos que transcendem a composição do belo em sua erudição 

indexadas pelas fotografias de Serra Pelada. A história de vida contada pelas diferentes cenas 

e projetos em que o artista se debruça junto a sua esposa Lélia ajudam a confirmar a narrativa 

estabelecida no documentário, que não apresenta uma cronologia linear entre infância e 

amadurecimento, momentos identificados ao longo do filme. As fotos de Sebastião compõem 

um acervo de inúmeras imagens escolhidas para ilustrar a parte inicial do filme, sua beleza 

intrínseca tende muitas vezes a atrair a atenção do espectador para aspectos relevantes como 

as condições em que os garimpeiros viviam, mas, além disso, o que fica evidente é a memória 

do registro que essas imagens tendem a solidificar no tempo. 

O objeto dessa análise se deteve apenas ao recorte das fotos da mina de ouro, que permitem 

decompor elementos subjetivos, observados a partir de um conjunto de imagens extraídas no 
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início do documentário, que demonstram a degradação do meio ambiente. O uso da fotografia 

é extrapolado como instrumento meramente objetivo, técnico, elas recuperam uma certa 

magia do momento decisivo, em que Sebastião parece capturar o tempo e impregnar essas 

imagens na memória, além de impactar profundamente as relações entre homem e natureza. O 

fotógrafo relembra a construção das pirâmides do Egito, Torre de Babel, etc., e Serra Pelada: 

elas, na realidade, contam a “história da humanidade”. 
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