
Estudo é técnica de trabalho
Um dos preparativos para aju-
dar em suas descobertas de 
campo é estudar sobre a pau-
ta, explicou Mascaro. Se vai 
fazer uma fotorreportagem 
sobre a transposição do rio 
São Francisco, por exemplo, 
estuda o impacto da mudan-
ça no cotidiano da população 
local, conversa com técnicos, 
descobre quais ações pon-
tuais serão realizadas. Através 
do conhecimento adquirido 
por esses esforços, o repórter 
diz que fica mais fácil produz-
ir imagens para suas pautas e, 
consequentemente, capturar 
o momento decisivo.

Mesmo sem estar empregado 
em um meio de comunicação 
específico atualmente, Cris-
tiano desenvolveu uma ma-
neira de viajar sem pagar o 
custo da empreitada: quando 
passeia, sempre oferece re-
portagens para veículos nos 
quais já trabalhou. Assim, ele 
mesmo pauta as suas maté-
rias e se aventura em lugares 
pelos quais ainda não passou. 
Foi a maneira que encontrou 
para nunca “perder a viagem”.

Mascaro é conhecido por ser 
um profissional “solitário”. 
Como nunca tem um crono-
grama definido de como serão 
suas reportagens, acredita 
que ter alguém ao seu lado 
o atrapalharia, com palpites 
em sua produção, sem a mes-

ma disponibilidade e ânimo 
ou desfocando sua atenção. 
Quando questionado sobre 
o perigo de carregar seu ma-
terial sozinho, Mascaro re-
spondeu que nunca sentiu a 
necessidade de um ajudante 
nem mesmo por motivos de 
segurança. “Só tive proble-
mas uma vez, quando garo-
tos cismaram de jogar minha 
máquina no Tietê. Mas daí os 

convenci a trocar a câmera 
por uma pizza e deu tudo cer-
to. Acabou literalmente em 
pizza”.

Era da tecnologia digital
Apesar de sentir-se um pouco 
traidor e ter adiado o máximo 
que pode, Mascaro rendeu-se 
à tecnologia digital. “Por mais 
que eu mantenha e goste de 
minhas máquinas analógicas, 
é indiscutível que as digitais 
são mais vantajosas em sua 
qualidade e possibilidades 
técnicas”. Acredita, porém, 
que um dos principais pon-
tos fracos da nova tecnologia 
é a sensibilidade. “Eu mesmo 
consertava minhas analógi-
cas. Agora, as digitais, preciso 
levar ao técnico e às vezes es-

perar dias pelo concerto”.

Há ainda outro problema. 
Com as máquinas digitais, os 
fotógrafos são capazes de ver 
o resultado de cada clique. 
Cristiano acredita que essa 
ferramenta pode ser uma 
enorme desvantagem se usa-
da sem parcimônia. “Fotogra-
far e não saber se saiu, dormir 
preocupado, ir no laboratório 

revelar. Hoje, com a fotogra-
fia digital, você perde essa 
sensação quase necessária de 
sofrimento”. Para ele, uma ses-
são fotográfica exige concen-
tração contínua e uma noção 
de todo. Parar para verificar 
o resultado de cada imagem 
quebra essa noção e produz 
um emaranhado de fotos que 
juntas formam um retalho, e 
não uma unidade.

Artista, essa é mais uma das 
definições atribuídas. Mas-
caro encara a fotografia como 
um  fenômeno artístisco. “O 
fotógrafo é um indivíduo que 
tem sensibilidade para reg-
istrar um momento singular 
sob um olhar inusitado. Isso, 
para mim, é arte”. 

O começo de tudo
O início do fotojornalismo 

contemporâneo se dá na déca-
da de 20, no pós-guerra. A di-
ficuldade de registrar imagens 
nos campos de combate du-
rante a Primeira Guerra Mun-
dial mostrou que os fotógrafos 
precisavam de uma nova tecno-
logia. E o evento que marcou 
seu surgimento foi a invenção 
da Leica, primeira câmera de 
35 mm. Pequena, leve e com 
diferente formato de filme, 
ela permitiu que fotógrafos 
tivessem maior facilidade em 
captar rápidas e espontâneas. 
Não dependiam mais de ajuda 
para carregar equipamento e 
nem denunciariam sua presen-
ça através do uso de tripé.

O próximo passo foi a cria-
ção de revistas fotojornalísti-
cas. As edições desses veículos 
não mais tratavam as imagens 
como um álbum de fotografia 
e as isolavam, mas havia uma 
colaboração entre fotógrafos 
e editores para produzir uma 
narrativa conjunta. E, a partir 
de então, fotografias se tor-
nariam o foco da publicação 
e  textos teriam menos espaço, 
seriam guiados pelas imagens. 
Os exemplos de revistas que 
adotavam tal política são: Life 
(norte-americana), Vu (fran-
cesa) e Picture Post (britâni-
ca), criadas na década de 30.

Já em 1947, surgiu a agência-
Magnum Photos. Robert Capa, 
David “Chim” Seymour, Henri 
Cartier-Bresson, George Rod-
ger e William Vandivert foram 
os fotógrafos, donos e mem-
bros da cooperativa. Para es-
tabelecer um novo padrão 
de profissionalismo em sua 
profissão, que funciona até 
hoje, a agência definiu crité-
rios como: autopauta dos pró-
prios fotógrafos; legendas fei-
tas pelos autores das imagens; 
obrigatoriedade do crédito au-
toral e posse dos negativos.
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