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"Milhares de imagens do 'evento do momento' foram tiradas e, dentro de minutos, se 
espalharam ao redor do mundo. Dezenas de imagens fizeram a primeira página dos jornais 
internacionais, revistas e coberturas de TV, com centenas de fotos sendo utilizadas através 
de plataformas digitais. 
 
Então, o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso? O que faz uma imagem ser um 
ícone? A resposta vai mais longe: a velocidade dos fotógrafos, posição, habilidade e mesmo 
sorte! A foto perfeita é aquela que resume um momento no tempo, um humor, uma emoção 
e a história por trás de um evento. 
 
O trabalho de qualquer agência de fotos é conseguir tirar uma foto que retrate e saiba contar 
a história. Assim deve ser a imagem que fará a primeira página e os grandes lucros. Todas as 
agências incluindo a Getty Images tiveram de enviar as imagens muito rapidamente para 
cumprir os prazos apertados dos jornais do dia seguinte. Cada um de nossos fotógrafos era 
parte de uma rede virtual, que deveria saber como, o que disparar e quando. 
 
Eventos como esse são rigidamente programados e controlados e torna-se essencial para a 
Getty Images basear seu trabalho em torno da fração de segundo das autoridades. Nossos 
fotógrafos, mundialmente reconhecidos, tiveram que capturar a história como ela se mostrou. 
Enquanto um escritor pode ter mil palavras para descrever os eventos, o fotógrafo tem uma 
única chance em uma imagem para representá-la. Isto é o que faz de uma única foto uma 
imagem tão poderosa. 
 
Imagens de campanhas podem erguer ou destruir um candidato. Um exemplo que chamou 
atenção foi quando vimos a imagem do ex-governador de Massachusetts que se tornou 
candidato democrata à presidência, Michael Dukakis montado em um tanque de guerra, foi 
um tiro que saiu pela culatra. Muitos creditam a isso a derrota de Dukakis para o rival 
republicano H.W. Bush. 
 
As produções dos eventos de Obama eram diferentes dependendo do local de encontro. 
Alguns comícios eram apresentados de modo que o melhor ângulo no fundo fosse realmente 
o único que estava disponível aos fotógrafos. Isto é, em parte, por causa de um grande 
número de pessoas que viriam para estes eventos. O espaço era limitado e a área de 
trabalho era efetivamente em torno do palco. Esta era a única maneira para que os 
fotógrafos conseguissem diferentes ângulos de Obama; ao invés de se espremerem junto 
com os milhares de espectadores. 
 
Em outros eventos, os espaços que foram dados à imprensa eram muito menores e a maior 
parte dos fotógrafos saiu sozinho à batalha para melhores ângulos e momentos da captação. 
O que se espera do fotojornalista é que ele capture um momento verdadeiro, que mostre aos 
eleitores quem é o candidato por trás da mensagem manipulada pela campanha. 
 
Essa imagem icônica poderia ter vindo de inúmeros lugares. Poderia ter sido Obama 
erguendo sua mão ao fazer o juramento, ou sua família olhando para o novo Presidente dos 
Estados Unidos. Poderia ter sido as cenas emocionais da e na grande multidão, ou uma 
imagem que descrevesse a natureza jovem desta eleição histórica. O nosso time da Getty 
Images precisava estar preparado para qualquer coisa e para tudo isso. 
 
O desafio que todos os fotógrafos enfrentaram era esse: como conseguir essa foto exclusiva 
que se destacaria do resto. Como se pode imaginar, o evento era incrivelmente controlado e 
as posições tinham sido designadas e distribuídas com meses de antecedência. A precisão 
militar com que foi organizado significava que as imagens emotivas que nós usamos durante 
a própria campanha poderiam ser mais difíceis de capturar. 
 
Mas, contando com uma equipe de alguns dos melhores jornalistas fotográficos do mundo, 
todos reunidos em Washington, a Getty Images estava pronta para capturar aquela, imagem 



exclusiva, icônica deste evento histórico e é claro a primeira página dos jornais do dia 
seguinte." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 fev. 2009, p. 6.   


