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Cristiano Mascaro é consid-
erado um dos fotojornalistas 
mais importantes do Brasil 
e já teve seus trabalhos ex-
postos em diversos países ao 
redor do globo. Formado em 
arquitetura pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) da Universidade de São 
Paulo, o fotógrafo é um dos 
responsáveis por captar as 

transformações arquitetôni-
cas da metrópole paulista nas 
últimas décadas.

Apesar de ser incapaz de se 
imaginar fazendo outra coisa 
hoje, Mascaro só pensou em 
tornar-se fotógrafo quando 
estava no terceiro ano de sua 
formação em arquitetura. En-
quanto cabulava uma aula de 
resistência de materiais, re-
solveu ir à biblioteca da facul-
dade em busca de distração. 
Como sempre gostou de ima-
gens, procurou livros sobre 
fotografias. Foi quando en-
controu publicações do autor 
que mudaria sua vida: Henri 
Cartier-Bresson.

Bresson, um fotógrafo francês, 
é considerado o pai do foto-
jornalismo. Sempre guiado 
por seu momento decisivo, 
que definiu como o momento 
certo para apertar o dispara-
dor, dizia: “Para mim, a fo-
tografia é um reconhecimen-
to simultâneo, numa fração 
de segundo, do significado 

do acontecimento, bem como 
da precisa organização das 
formas que dá ao aconteci-
mento sua exata expressão’’. 
Fascinado pelos resultados 
obtidos por Bresson e seu 
momento decisivo, Mascaro 
decidiu que a fotografia seria 
o centro de sua vida a partir 
de então.

Início da vida profissional
O primeiro emprego do fo-
tógrafo foi na revista Veja, 
na qual trabalhou de 1968 a 
1972. A maior parte das re-
portagens que produziu eram 
em preto e branco (P&B) e 
não costumava usar flash, 
características que carrega 
até hoje. O repórter fotográfi-
co explica que “nem sabe usar 
flash” e que a escolha do P&B 
tem diversas possíveis res-
postas, entre elas a influência 
da  Nouvelle Vague francesa e 
do Cinema Novo brasileiro.

Para Mascaro, uma qualidade 
imprescindível ao fotojor-
nalista é saber “caçar a foto”. 
Considera que é preciso pro-
curar um olhar único e acredi-
tar que sem você aquela inter-
pretação jamais existiria. Uma 

das técnicas que desenvolveu 
para facilitar sua “caça” foi ser 
um dos primeiros a chegar ao 
local no qual vai trabalhar. 
Dessa maneira, sente-se me-
nos intimidado quando out-
ros fotógrafos vão chegando, 
é como se estivesse melhor 

preparado. Outro aspecto 
profissional do fotógrafo é 
ir em busca do inusitado. Se 
todos estão reunidos tirando 
fotos de um mesmo lugar, ele 
parte para um ambiente difer-
enciado. “O jornalista precisa 
descobrir a foto. O grande 
desafio é peitar a realidade e 
sair do óbvio, do literal”.

Relatos de Viagem
Além de repórter, fotógrafo e 
arquiteto, Mascaro é um con-
tador de histórias. Já viajou 
pelos quatro cantos do mun-
do e trouxe consigo experiên-
cia e diversos relatos. Visitou 
o Vietnã em busca de aven-
turas capazes de descrever 
como encontrava-se aquele 
povo após mais de vinte anos 
do fim da guerra contra os 
Estados Unidos. Ao chegar 
lá, ficou surpreendido. En-
controu uma população cuja 
cultura tem características 
peculiares, desde a gastro-
nomia exótica até as danças 
matinais realizadas por gru-
pos de mulheres. “Eu cheguei 
lá muito curioso, pensando 
como é o aeroporto, o camin-
ho do aeroporto até o hotel, 
como são as pessoas, como 
são os restaurantes, como é 
a vida na rua... Quando chega 
em Paris, a gente diz: quero 
ver a Torre Eiffel. São clichês 
nos lugares. No Vietnã, não. 
Não havia clichê lá.”

Outra história de suas viagens 
resulta da passagem pelo 
Líbano, em 2004. A princí-
pio faria um trabalho numa 
região perto de Beirute, mas 
se empolgou, alugou um car-
ro e percorreu quase todo o 
território libanês. Foram 12 
dias de surpresas, entre elas 
uma demográfica. Descobriu 
que no Brasil há aproxima-
damente 6 milhões de liban-
eses, o dobro de habitantes 
que moram no Líbano.

Mas o que é 
fotojornalismo?

Fotojornalismo é, de manei-
ra simples, uma forma parti-
cular de construir um discurso 
através de imagens. Mas essa 
construção não pode ser ape-
nas ilustrativa. As fotos que se 
enquadram no gênero, geral-
mente, contêm as seguintes 
características: temporalidade, 
objetividade e narratividade.

Apesar de ser possível atri-
buir novas interpretações às 
imagens no futuro, trabalhos 
de fotorreportagem precisam 
situar-se em um contexto de 
acontecimentos recentes. Ser-
vem como testemunhos de 
eventos histórico-culturais e 
dão autenticidade às infor-
mações apresentadas.

Outro ponto importante 
para diferenciar fotojornalis-
mo de um trabalho puramen-
te artístico é a sua objetivida-
de. A situação descrita pelas 
imagens têm de ser uma re-
presentação precisa e con-
textualizada dos fatos ocor-
ridos. De outra maneira, elas 
tornam-se obras de arte.

O terceiro pilar responsá-
vel por sustentar esse gêne-
ro fotográfico é sua capaci-
dade narrativa. As imagens 
se combinam com outros ele-
mentos da publicação para re-
latar eventos aos leitores e, as-
sim, contar uma história. Se 
não houver diálogo entre o 
discurso escrito e o imagéti-
co para que um complemen-
te o outro, toda a narrativa 
pode ser comprometida.
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