
O abutre e a rapariga (Kevin Carter, 1993 - Sudão).  

A criança estava junto de um centro de distribuição 
de alimentos e aguardava pelos seus pais, que 
tinham ido buscar comida. O abutre chegou. O fotó-
grafo esperou que ele se fosse aproximando. Depois 
de fazer a fotografia, afastou-o. A fotografia foi ven-
dida ao New York Times. As reações foram extrema-
mente negativas, lamentando sobretudo que a crian-
ça não tivesse sido ajudada pelo fotógrafo. A ima-
gem valeu um Pulitzer a Kevin Carter. Anos mais tar-
de o fotógrafo entrou em depressão e suicidou-se. 

Recurso 7 - Grupo 4 - Imagens que ficam 

Há fotografias que marcaram acontecimentos, simbolizaram épocas e mudaram opiniões. A maioria delas tiveram um 
efeito de choque na opinião pública, levando ao debate e/ou à denuncia de situações de injustiça. Muitas, décadas 
depois, continuam a ser um exemplo do fotojornalismo mundial. 
Analisem as imagens e os textos ou cartoon a elas associados, desenvolvam uma pesquisa sobre cada uma delas 
(devem cruzar mais do que um site) e elaborem um comentário crítico.  Apresentem à turma o que estiveram a anali-
sar, o trabalho que desenvolveram e as conclusões que tiraram. 

A fotografia é do jornalista Steve McCurry e 
foi capa da National Geographic em junho de 
1985. Representa Sharbat Gula, uma criança 
afegã de 12 anos, que vivia como refugiada 
no Paquistão, durante o tempo da ocupação 
soviética do Afeganistão. Na altura, ficou 
conhecida como "A Garota Afegã". Só foi for-
malmente identificada no início de 2002 . 

A Garota Afegã  (Steve McCurry, 1985 - Paquistão 

O Prémio da World Press Photo, do ano de 2017, foi atri-
buído ao fotógrafo Burhan Ozbilici, pela a fotografia do 
assassinato do embaixador da Rússia na Turquia, numa 
galeria de arte em Ancara. 

Assassinato na Turquia (Burhan Ozbilici, 2016 - Ancara, Turquia) 

Bebé Sírio morre afogado  (Aylan Kurdi, 2015 - Bodrum, Turquia) 

https://rarehistoricalphotos.com/vulture-little-girl/

