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Resumo: Este artigo faz uma reflexão sobre como a fotografia de trabalhadores – vistos 
pelas lentes de fotojornalistas ou fotodocumentaristas – tornou-se, durante o século XX e 
início do século XXI, instrumento de valorização do trabalho e forma de denúncia da 
exploração da classe trabalhadora. Para tanto, analisa o trabalho de renomados fotógrafos 
que apontaram – e apontam – sua câmera para a condição humana. Como estudo de caso, 
avalia as fotografias publicadas numa matéria especial do jornal Folha de S. Paulo, cujo 
tema é o duro modo de vida dos cortadores de cana do interior paulista. 
 
Palavras-chave: fotografia; Folha de S. Paulo; cortadores de cana; exploração de mão-de-
obra.   
 
Abstract: This article is a reflection on how the photography of workers - seen by the lens 
of a photojournalist or a fotodocumentarist - has become, during the twentieth century and 
the beginning of the twenty-first century a tool of the valuation of work and a way of 
denunciation of the exploitation of the working class. Thus, by analyzing the work of 
renowned photographers who had pointed out – and still do - their camera towards the 
human condition. As a case of study, the photographs published in a special article of the 
Folha de S. Paulo newspaper will be analyzed, whose theme is the hard life of the cane 
cutters in São Paulo State. 
 
Key-words: photography, Folha de S. Paulo; sugar cane cutters; labor exploitation. 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A gama de fotógrafos que apontaram suas câmeras para documentar trabalhadores é 

muito grande. Essa modalidade de fotografia é uma variante da fotografia de denúncia 

social, surgida no final do século XIX com o escocês John Tompson (1837 – 1921) e suas 

fotografias do cotidiano londrino.  

A partir de Tompsom começamos a traçar um panorama histórico dessa modalidade 

fotográfica, passando por nomes como o do dinamarquês Jacob Riis, dos americanos Lewis 

Hine, W. Eugene Smith e Steve MacCurry, do francês Henri Cartier-Bresson, do polonês 

                                                 
1 Fotógrafo. Discente do Curso de Especialização em Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico da Universidade 
Estadual de Londrina 
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David Seymour, até chegar ao brasileiro Sebastião Salgado. Esses fotógrafos forneceram – e 

alguns ainda fornecem – uma infinidade de exemplos da dureza à qual muitos homens e 

mulheres se submetem ou são submetidos.     

Um exemplo regional dessa labuta é o dos cerca de 135 mil trabalhadores da lavoura 

de cana, no interior paulista. Prevista para ser extinta em 2015, por conta do avanço da 

mecanização, esta profissão data da época do Brasil Colônia e, até hoje, convive com a 

falta de segurança, a baixa remuneração e até mesmo com o trabalho escravo. 

 
 
CONCEITOS E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO 

 

Para a física, trabalho é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma 

força ao longo de um deslocamento. Para a economia, um fator econômico medido em 

termos de horas dedicadas, salário ou eficiência. O trabalho também pode ser uma 

atividade intelectual. 

Castigo divino, segundo a Bíblia; dignificante atividade, conforme os protestantes, o 

trabalho – com o objetivo de obter rendimentos ou não – sempre acompanhou o homem. 

Com o advento e desenvolvimento do capitalismo, transformou-se em mais uma mercadoria 

nas trocas comerciais. A industrialização implicou profundas transformações na sociedade: o 

proletariado nasceu nas fábricas, em contrapartida, a escravidão e a servidão no campo 

praticamente foram extintas. O trabalho tornou-se cada vez mais especializado e a 

exploração do homem pelo homem adquiriu novas formas. Os métodos de organização 

industrial evoluíram: no final do século XIX foi imposto o taylorismo, que introduziu a 

orientação científica do trabalho. No início do século XX, foi a vez do fordismo, que aplicou 

o conceito de linha de montagem e a produção em massa. Durante este longo ciclo de 

alargamento das relações trabalhistas surgiu o desemprego, fenômeno indissoluvelmente 

ligado ao capitalismo (PONCE; SORIANO, 2009).  

Até o início do século XX – embora as primeiras conquistas trabalhistas sejam 

anteriores e o movimento operário estivesse consolidado – o trabalho do proletariado no 

mundo industrializado foi marcado por longas jornadas, salários miseráveis e exploração da 

mão-de-obra infantil. A consolidação de regimes socialistas, a partir da Revolução Russa, 

introduziu um novo modelo econômico, no qual o trabalho não competia no mercado.  

   Para neutralizar os possíveis atrativos dessa alternativa, os países industrializados 

criaram medidas em prol dos trabalhadores que, paulatinamente, incorporaram melhorias 

nas condições de trabalho. Entre as conquistas sociais do século passado destacam-se a 

jornada de 40 horas semanais, férias remuneradas e reconhecimento sindical, direitos que 

demandaram esforços e cobraram vidas. (PONCE; SORIANO, 2009).  632
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Recentemente, um novo fenômeno – a globalização – transformou o panorama 

trabalhista. Pessoas e empresas são transferidas de um lado a outro do planeta. Os 

deslocamentos erguem indústrias em novos lugares e geram multidões de desempregados 

em seus lugares de origem. Enquanto a globalização debilita algumas das conquistas 

trabalhistas nos países ocidentais, continuam a existir situações de extrema exploração, 

discriminação da mulher e emprego de mão-de-obra infantil nas regiões menos favorecidas.   

 

 

A FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

De acordo com Sousa (2000 p.54), “a obra fotodocumental do escocês John Tompson 

assinala o início ‘real’ da fotografia de compromisso social”. O autor considera a obra 

Street Life in London, publicada em 1862, o marco do fotodocumentarismo de denúncia 

social, atividade de fotógrafos empenhados em modificar uma determinada realidade, 

procurando instigar a vergonha e acanhamento pelas injustiças. 

Tompson fotografava londrinos em seus ambientes habituais e abordava as condições 

e estilos de vida do(s) fotogafado(s). Sua intenção era de que os mais favorecidos 

amparassem os mais carentes, mas não deixava transparecer nas fotografias a dor, o 

sofrimento ou condições desumanas dos trabalhadores em seus afazeres diários. (BONI, 

2008).  

Em um momento histórico, entre o final da Guerra de Secessão, em 1865, e a crise 

de 1929, marcado pela depressão e a miséria nos Estados Unidos, surgem dois grandes 

nomes do fotodocumentarismo de denúncia social: Jacob Riis e Lewis Hine.  

Riis nasceu na Dinamarca, em 1849, e emigrou para os Estados Unidos com 21 anos. 

Acreditava que por meio de suas fotografias e seus artigos denunciativos – ele era repórter 

do jornal New York Tribune – poderia melhorar a situação dos necessitados que habitavam 

as regiões pobres de Nova Iorque. Chocou a sociedade ao mostrar as precárias condições de 

vida dos imigrantes. Buscou – e conseguiu – ajudá-los. (BONI, 2008). 

Por outro lado, o americano Lewis Hine (1874 -1940) buscou premeditadamente 

alterar, por meio de suas fotografias, as condições desumanas na exploração da mão- de-

obra, especialmente a infantil. Também, a exemplo de Riis, chocou a sociedade americana 

e suas fotografias foram essenciais para a criação de leis que regulamentaram o trabalho 

doméstico. Hine era ligado ao Movimento Progressista Americano, fundamental na formação 

de seu caráter reformista. Perto de sua morte, em 1940, a fotografia reformista se 

popularizou, sendo publicada em revistas importantes como a Life.  

633



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                             12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

560 
 

A Life nasceu em 1936 nos Estados Unidos e tornou-se célebre por seu 

fotojornalismo.  Foi ela que impulsionou a fórmula editorial do ensaio fotográfico, que 

proporcionava um amplo tratamento visual a um tema previamente escolhido. (PONCE; 

SORIANO, 2009).  

Um dos pioneiros desse gênero foi o americano W. Eugene Smith, cujos olhos 

inquietos contribuíram para fornecer uma infinidade de exemplos da dureza do trabalho 

braçal, ao qual muitos homens e mulheres eram submetidos.  

Durante os sete anos que trabalhou para a Life, Smith produziu mais de 320 ensaios. 

Em seu último projeto, Minamata, fotografou uma aldeia pesqueira japonesa, 

criminosamente contaminada por mercúrio. Seu trabalho tornou-se um manifesto ecológico 

e humanista difundido por todo o planeta. Suas fotografias revelam o poder da imagem e 

seu impacto na sociedade. (BONI, 2008). 

David Seymour, conhecido por “Chim”, foi outro nome importante que emprestou o 

seu olhar para mostrar ao mundo cenas de trabalhadores. A pedido da Unicef, após o 

término da Segunda Guerra Mundial percorreu a Europa para documentar as necessidades da 

população infantil no pós-guerra. Antes, durante a década de 30, captou imagens de jovens 

mineiros franceses, época em que o trabalho infantil era moeda corrente na Europa. 

Documentou também, nessa mesma época, um período de grande agitação social na França, 

em que protestos e greves gerais dos trabalhadores foram decisivos para a conquista de 

férias remuneradas e jornada semanal de 40 horas de trabalho.  

Contemporâneo e amigo de Seymour, o francês Henri Cartier-Bresson é, 

provavelmente, o nome mais importante da história da fotografia. No auge dos encantos 

ideológicos, suas fotografias pareciam desprovidas de qualquer caráter dessa natureza.  

Poderiam até se afastar da contundência e intencionalidade denunciadora de Smith, mas 

tinham presente a elegância da composição, o equilíbrio e a serenidade.  

 

O francês revela a beleza do comum, quando o destino a coloca e a ordena ao 
gosto de seu olhar. Poesia em papel sensível, para recordar aquela agradável siesta 
no trabalho ou no momento de cumplicidade entre algumas operárias; para 
destacar um personagem singular, que a outro teria passado despercebido. (PONCE; 
SORIANO, 2009, p.5).  
 

Embora suas fotografias carreguem menor carga dramática que as de W. Eugene 

Smith, o americano Steve MacCurry é outro grande representante dos desfavorecidos. 

Conhecido, sobretudo, por sua capa da National Geographic, com a refugiada afegã Sharbat 

Gula, o fotógrafo é autor do premiado livro Monsoon, no qual expõe a vida de pessoas 

comuns, trabalhadores, sob as terríveis chuvas sazonais na Ásia.  
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Por último, a obra do brasileiro Sebastião Salgado, autor de Trabalhadores: uma 

arqueologia da era industrial, que documenta a extinção do trabalho manual. 

Entre 1986 e 1992 Salgado percorreu cerca de 20 países nos quatro cantos do mundo 

para registrar imagens como a paisagem dantesca de uma mina de enxofre na Indonésia, 

onde trabalhadores labutam em meio à nuvens de veneno.  

 

Passam um pano por cima da boca , mordem, dando umidade ao tecido grosso. Essa 
é sua máscara contra gases: só respiram pela boca. Várias vezes por dia saem das 
nuvens de inferno e buscam um bolsão de ar para respirar. Voltam, continuam: 
colocam pedaços de enxofre nos balaios, e são setenta ou 75 quilos para homens 
que não chegam a pesar sessenta. No equilíbrio perfeito da taquara com um cesto 
em cada ponta eles começam a subir, serão duas horas. Quando chegam lá no alto 
param e comem peixe seco e arroz. Depois começam a descer a encosta suave, a 
que antes era a do paraíso. Descem correndo, ou não teriam como agüentar o peso. 
(SALGADO, 1996, p.15). 

 

O fotógrafo documentou ainda, durante esse período, o drama da tradicional pesca 

do atum na Sicília, a espantosa obstinação dos garimpeiros de Serra Pelada, no Brasil, os 

trabalhadores das minas de minério de ferro do Casaquistão e dezenas de histórias, 

contadas com 350 fotografias com um preto e branco de intensa luminosidade. 

 

A TÊNUE LINHA ENTRE O FOTOJORNALISMO E O FOTODOCUMENTARISMO 

 

Antes de iniciarmos o estudo da reportagem do jornal Folha de S. Paulo, intitulada 

Os anti-heróis, publicada no Caderno Mais de domingo, 24 de agosto de 2008, para a qual os 

repórteres Mário Magalhães e Joel Silva viajaram ao interior de São Paulo, para conhecer e 

documentar o duro modo de vida dos cortadores de cana, é necessário atentar para uma 

questão: material será analisado como fotodocumentarismo. Para alguns autores, a linha 

que separa o fotojornalismo do fotodocumentarismo é muito tênue. Ambos são, em algumas 

características, muito parecidos.  

 Jorge Pedro Sousa, em Uma história crítica do fotojornalismo ocidental, lembra que 

embora em sentido restrito o fotojornalismo se distingue do fotodocumentalismo, a 

distinção reside mais na prática e no produto do que na finalidade. Segundo ele, o 

fotojornalismo viveria das feature photos e das spot news, mas também – e, talvez 

impróprio – de foto-ilustrações, e distinguir-se-ia do fotodocumentarismo pelo método. 

Enquanto o fotojornalista raramente sabe exatamente o que vai fotografar, como o poderá 

fazer e as condições que irá encontrar, o fotodocumentarista trabalha em termos de 

projeto: ao iniciar um trabalho, tem conhecimento prévio do assunto e das condições em 

que o desenvolverá. Este background possibilita-lhe pensar no equipamento requerido e 

refletir sobre os diferentes estilos e pontos de vista de abordagem. Além disto, enquanto a 635
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"fotografia de notícias" é, geralmente, de importância momentânea, reportando-se à 

"atualidade", o fotodocumentarismo normalmente é atemporal.   

O documentarismo social aborda, com maior ou menor intensidade, temas 

estritamente humanos e situações que envolvem a preservação do meio ambiente. Enquanto 

o fotojornalista tem por ambição mais tradicional "mostrar o que acontece no momento" 

(SOUSA, 2000, p.12-13), tendendo a basear a sua produção no que poderíamos designar de 

"discurso do instante" ou uma "linguagem do instante", o fotodocumentarista procura 

documentar (e, por vezes, influenciar) as condições sociais e o seu desenvolvimento. Mesmo 

que parta de um acontecimento circunscrito temporalmente, ele tende a centrar-se na 

forma como esse acontecimento revela e/ou afeta as condições de vida das pessoas 

envolvidas. (SOUSA, 1998).   

 Um dos motivos que nos levou a tratar essa matéria como fotodocumentarismo foi a 

crença de que os jornalistas tinham conhecimento prévio do assunto e das condições em 

que iriam desenvolve-lo. Por tratar principalmente das condições sociais dos trabalhadores – 

e do trabalho – na colheita de cana, este material revela e pode afetar as condições de vida 

dos trabalhadores. Outro motivo que nos motivou a classificá-lo como fotodocumentarismo 

foi seu caráter atemporal.  

 

 

OS ANTI-HERÓIS: A VIDA DOS CORTADORES DE CANA 

 

Durante dois meses, o repórter Mário Magalhães e o repórter fotográfico Joel Silva 

investigaram as condições de vida e trabalho dos cortadores de cana no estado de São 

Paulo, detentor de 60% da produção brasileira. Com subtítulos como: a morte cansada, 

filhos da cesta básica, riqueza e senzala e vestígios arcaicos, entre outros, a reportagem 

mostra que apesar da riqueza derivada do etanol, cerca de 135 mil cortadores de cana do 

estado de São Paulo vivem em situação precária. 

Prevista para acabar em 2015 – com o avanço da mecanização – a profissão que data 

do Brasil Colônia ainda convive com a falta de segurança, baixa remuneração e trabalho 

escravo. A produção em alta, a base de esforços quase desumanos por parte dos cortadores, 

segue em descompasso com o salário cada vez mais baixo, forçando esses trabalhadores a 

viver com a ajuda de cestas básicas.  

Na hora de apurar o rendimento diário de cada um, cálculos complexos e fraudes 

lesam trabalhadores analfabetos ou semi-analfabetos. Acumulam-se denúncias de trabalho 

escravo e impera o medo de retaliações entre os canavieiros.  

636



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                             12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

563 
 

A falta de segurança e o uso de drogas, como maconha e crack, são cada vez mais 

comuns, pois elas ajudam a superar limites e agüentar as duras jornadas de trabalho. Não se 

conhecem estatísticas de consumo de drogas ilícitas nos canaviais ou índices de internação 

de canavieiros. O fato novo é a disseminação, no interior de São Paulo, de clínicas de 

recuperação de trabalhadores da cana-de-açúcar. Contam-se ao menos dez. 

Cerca de 40% dos trabalhadores são migrantes provisórios. Na maioria, nordestinos 

que dizem ganhar de R$ 700 a R$ 900 mensais com os contratos de “safristas” assinados com 

as usinas. Em novembro, com o término da safra, voltam para suas casas e muitas vezes os 

filhos não os reconhecem na volta.   

Cor da pele, vocabulário e analfabetismo remetem os trabalhadores aos tempos do 

escravismo. No auge e na decadência do ciclo da cana-de-açúcar, os escravos cuidaram da 

lavoura e puseram os engenhos para funcionar. A arrancada do etanol brasileiro foi dada por 

lavradores, a maioria composta de negros. Assim como os escravos sumiram de parte da 

historiografia oficial, os cortadores de cana são uma espécie invisível nas publicações do 

setor: exibem-se usinas high-tech, mas oculta-se a mão de obra mal remunerada. 

Impressiona na viagem ao mundo – e submundo – da cana, a semelhança de símbolos da 

lavoura atual com a era pré-abolição.  

O título da matéria Os anti-heróis é uma referência oposta à fala do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva que, em 2008, disse que os usineiros “estão virando heróis nacionais e 

mundiais porque todo mundo está de olho no álcool” (MAGALHÃES, 2008, P. 4). 

A reportagem é composta por 18 fotografias, feitas em planos abertos e fechados. 

Pelo menos 10 delas estão relacionadas ao trabalho direto na lavoura. As outras se dividem 

entre trabalhadores esperando o transporte para a lavoura, o trabalho de medição da 

produção individual, trabalhadores viciados em drogas em clínica de recuperação, detalhes 

do interior de alojamentos improvisados, viúvas que perderam seus maridos nos canaviais, 

colheita mecanizada, trabalhadores afiando ferramentas e queimada noturna da cana.  

 Samain (1998, p.58) diz que a imagem visual é sem igual no que diz respeito a 

sua capacidade de despertar. O conjunto de fotografias da reportagem traça um panorama 

perfeito das condições de vida dos trabalhadores. A reportagem cumpre bem seu papel, o 

de denunciar para a sociedade o duro modo de vida dos cortadores de cana do interior 

paulista. “O álcool é um combustível ‘limpo’, mas sua produção é suja: basta ver as 

queimadas e a exploração dos cortadores de cana”, alertou certa vez um promotor do 

Ministério Público de São Paulo (BOURNE, 2007, p. 67).  
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A narrativa do olhar: 

 

 
             Figura 1 – Trabalhador na lavoura de cana 

                                                       Foto: Joel Silva 

                                                       Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Nota-se, nessa imagem, a que abre a matéria, que o uso de uma teleobjetiva 

comprimiu a perspectiva e fez com que a trabalhadora pareça imersa na lavoura de cana. O 

fato de estar de costas, sem mostrar o rosto, pode fazer uma alusão ao que o repórter Mário 

Magalhães cita no texto: “São uma espécie invisível.” Por outro lado, o uso do preto e 

branco, comumente usado em fotodocumentários, por ser menos dispersivo e de caráter 

interpretativo, dá mais força ao tema social, objeto da reportagem.  
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                                Figura 2 – Trabalhador enquanto corta cana 

                                Foto: Joel Silva 

                                Fonte: Folha de S. Paulo  

 

A imagem acima, em que o trabalhador se prepara para desfechar o golpe na cana, 

ganha força por haver sido produzida em contraluz. 3.792 golpes com o facão e 3.994 

flexões é o que um trabalhador tem que fazer para cortar um pouco mais de dez toneladas 

por dia. Apesar do esforço sobre humano, para não dizer um ato heróico, para suportar 

tamanha carga física, dia após dia, o trabalhador permanece de pé, com a ferramenta 

empunhada, para chegar ao fim do dia e ganhar pouco mais de R$ 30,00. Muitos morrem em 

razão da rotina “penosa” e “desumana”. 

 

 
                                       Figura 3 – Interior de um alojamento de trabalhadores  

                                       Foto: Joel Silva 

                                       Fonte: Folha de S. Paulo 639
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A imagem tomada de cima para baixo, provavelmente com equipamento digital e 

com os braços do fotógrafo erguidos, mostra detalhes de um alojamento improvisado e mal 

ventilado em Dois Córregos. A luz acesa e as sombras fortes, por ela produzidas, denunciam 

a falta de janelas no local.  

De abril a novembro de cada ano, cerca de 67 mil migrantes, em sua maioria 

nordestinos, vivem nesses cubículos. Ganham apenas o suficiente para dar uma vida um 

pouco mais digna para seus filhos.  

 

 
                           Figura 4 – Trabalhadores em clínica de recuperação de drogados 

                           Foto: Joel Silva 

                           Fonte: Folha de S. Paulo 

  

 A luz do abajur, diferente da luz do sol escaldante à qual estão acostumados a ser 

expostos durante sua labuta diária nos canaviais, e a sombra no ambiente fechado ajudam a 

esconder os rostos dos trabalhadores, agora internos numa clínica de recuperação de 

drogados. Com a produção em alta e salários em queda, o excesso de trabalho ronda os 

canaviais. Para perceber um salário digno é preciso produzir muito, ir ao extremo da 

capacidade física. Crack, cachaça e maconha mascaram esforço e a dor. Quanto mais se 

bebe mais se tem energia, mais se sente forte. “Quando usava, ninguém segurava. Cortei 21 

toneladas em um dia”, disse um trabalhador viciado em crack, ao repórter Mário Magalhães. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São indiscutíveis a necessidade e a importância da fotografia no estudo da evolução 

do trabalho humano. Ela tem a capacidade de mostrar com maior intensidade – e eternizar – 

as emoções que fluíram no momento do registro. Na maioria das vezes, em razão da 

veemência do imagético, ela gera maior impacto que os outros meios (BONI, 2008). 

 Feitas para complementar textos denunciativos da degradação social, como as de 

Jacob Riis; denunciadoras como as de Lewis Hine; esteticamente perfeitas, como as de 

Henri Cartier- Bresson; carregadas de dramaticidade, como as de W. Eugene Smith; cheias 

de ternura, como as imagens de crianças produzidas por David Seymour; ou exageradamente 

humanas, como as de Sebastião Salgado, a fotografia levou o homem a conhecer a si 

mesmo. Ele se viu através de imagens do que é o mais básico e essencial para sua 

sobrevivência: o trabalho. No livro do Gênesis 3, 19, Deus disse: “Com o suor de teu rosto 

comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado”.  

Outro aspecto importante da fotografia é que ela ajuda a enxergar o cotidiano, que, 

às vezes, é ignorado ou parece invisível aos olhos. A cana-de-açúcar já ocupa grandes 

extensões de terra no Brasil. São comuns caminhões e ônibus velhos carregando bóias-frias, 

mas é como se não os víssemos. Mas eles estão lá, indo e voltando da árdua tarefa de cortar 

a cana para produzir o combustível que gira os motores dos veículos de seus patrões.   

Ouvimos falar de monocultura, do processo de mecanização e isso nos causa 

preocupação. Para eles então qual será o sentimento? Algo muito mais terrível, 

provavelmente. 

  Textos bem elaborados ajudam a compreender melhor todo esse processo. Mas nem 

de longe eles são tão esclarecedores quanto fotografias. No caso da reportagem da Folha de 

S.Paulo, mais uma vez, evidencia-se o jargão popular: “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”.  
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