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Semana 27 – Atividades 

 
01. O fotógrafo francês Henri Cartier Bresson é reconhecido como um dos fundadores do fotojornalismo 

no século XX. Sua maneira de fotografar ficou conhecida como o “Instante Decisivo”, na qual o 
fotógrafo buscava, através de sua conduta em campo, a maior imparcialidade possível ao registrar 
suas imagens. As características que melhor representam a conduta de Henri Cartier Bresson ao 
realizar um trabalho fotográfico se desenvolvem com  
a) elementos visuais e emocionais que se unem em perfeita harmonia e expressam a essência da 

situação presenciada pelo fotógrafo. 
b) a qualidade do equipamento para produção de uma fotografia fabricada ou encenada. 
c) o máximo possível de descrição, conhecendo o contexto do local de produção da fotografia. 
d) equipamento de ultima geração, a descrição estabelecida pela profissão e a imparcialidade 

diante do fato fotografado. 
 
02. Para entendermos a magnitude de Cartier-Bresson é importante saber que ele era famoso por seus 

retratos de pessoas famosas e comuns e, especialmente, por suas reportagens sobre grandes 
mudanças ocorridas no mundo, incluindo Índia e Indonésia, a China durante a revolução, a União 
Soviética após a morte de Stalin, os Estados Unidos durante o boom do pós-guerra e a Europa, 
enquanto suas antigas culturas lidavam com a era moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando ele se juntou ao exército francês na unidade de filmes e fotos, ele foi capturado pelos 
alemães e passou quase três anos em um campo de prisioneiros de guerra. Duas vezes ele tentou 
escapar sem sucesso, foi colocado em uma prisão solitária como punição e finalmente escapou em 
sua terceira tentativa. Cartier-Bresson escreveu um livro que aborda o principal conceito criado por 
ele. O assunto e o título do livro é amplamente abordado, por fotógrafos do mundo inteiro e é 
comum encontrarmos citações de Cartier-Bresson sobre o conceito na internet, o que deixa o 
conceito ainda mais atrativo e instigante, principalmente pela dificuldade de encontrarmos o seu 
livro de 1952 titulado como: 
a) “O Instante Decisivo” – um livro raro, caro e icônico. 
b) “O Desafio do Olhar” – um livro facilmente encontrado em livrarias. 
c) “Fotografe com o Coração” – um livro sobre emoções. 
d) “Livro Profissão Fotógrafo” – que ensina o processo do fotojornalismo. 
e) “O Olho do Fotógrafo” - explora todas as abordagens de composição e de design. 


