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FotograFia solidária

Por Livia CapeLi

Conheça a história 
de Noilton Pereira, 
radialista que por 
meio da fotografia 
ajuda famílias 
carentes do 
sertão da Bahia. 
Suas fotos foram 
elogiadas até por 
Sebastião Salgado 

solidariedade
B aiano de Ruy Barbosa, interior da 

Bahia, casado, pai de quatro fi-
lhos, radialista, 46 anos e aman-
te da fotografia. Esse seria o per-
fil de um trabalhador comum, se 
não fosse o fato de Noilton Pe-

reira ter um coração enorme, além de 
um talento inato para a fotografia. De-
pois de ganhar de um amigo uma sim-
ples câmera Sony NEX 3 com uma len-
te 50 mm e aprender a fotografar so-
zinho, Noilton passou a acompanhar 
por meio de um olhar bastante íntimo 
a realidade miserável de trabalhado-

res rurais do interior baiano. O resul-
tado desse trabalho são imagens im-
pactantes, feitas para chamar a aten-
ção da sociedade. Em um gesto de so-
lidariedade, todo o dinheiro que Noil-
ton  recebe da venda das fotos é usado 
para comprar cestas básicas para ca-
da um dos lares que fotografa.

Montado numa guerreira Honda 
Biz, que já teve o motor recondiciona-
do duas vezes, Noilton sai a campo pa-
ra fotografar e entregar tudo que con-
segue arrecadar de doações às dez fa-
mílias que ajuda no sertão baiano. Em-
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O cenário rural do sertão baiano é retratado por meio do olhar intimista do fotógrafo Noilton pereira... 
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... que usa uma simples câmera Sony NeX 3 com lente 50 mm para fazer fotos que viram cestas básicas de alimentos 
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penhado no trabalho assistencial, 
além de usar o dinheiro da ven-
da das fotos, o fotógrafo realiza 
campanhas nas redes sociais pa-
ra conseguir brinquedos para as 
crianças e faz até rifas para levan-
tar fundos para melhorar a quali-
dade de vida da comunidade. Ele 
já conseguiu alimentos, móveis e 
até realizou o sonho de algumas 
crianças de ter uma festa de ani-
versário, com uma mesa simples 
com bolo e refrigerante.

Conquistadas a confiança e a 
amizade dessas famílias, o fotógra-
fo baiano consegue captar os sen-
timentos de alegria e tristeza de 
crianças, adultos e velhos em case-
bres de chão de terra, onde a luz do 
sol inclemente escapa por buracos 
no telhado. Da criança feliz no meio 
do lixão ao retrato de um velho ser-
tanejo com a face maltratada pelas 
rugas da vida, Noilton usa o talento 
e o coração para fazer a diferença. 

Ele conta que as famílias es-
tão cientes de que o uso das ima-
gens são para trazer benefícios a 
elas. A cada entrega de alimen-
tos, Noilton faz questão de fotogra-
far e postar nas redes sociais. Mes-
mo no sertão, algumas dessas fa-
mílias já têm acesso à internet e 
à luz elétrica e conseguem acom-
panhar os rumos dos registros do 
radialista-fotógrafo-benfeitor. 

DO SertãO para O muNDO
Com as fotos e o trabalho so-

cial, as imagens de Noilton Perei-
ra têm corrido o mundo, ganhando 
destaque nacional e internacional. O  
@noiltonpop, como ele mesmo bati-
zou a conta no Instagram, disparou 
o número de seguidores depois de 
uma aparição do fotógrafo no Cal-
deirão do Hulk, no sábado, 7 de ou-
tubro de 2017, quando o apresenta-
dor global Luciano Hulk abriu o pro-
grama com a presença de Noilton.

Noilton teve as fotos 
elogiadas pelo fotógrafo 
Sebastião Salgado durante 
o programa do Luciano 
Hulk na tv Globo
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No meio do programa, Noilton foi 
surpreendido por uma declaração 
gravada de Sebastião Salgado, que 
a fez durante uma rápida passagem 
pelo Brasil. Salgado elogiou o traba-
lho do fotógrafo, explanando o privilé-
gio de poder fazer alguns comentários 
sobre as imagens captadas na Bahia. 
Segundo Salgado, Noilton realiza 
um trabalho com muita sensibilida-
de, tendo imagens que documentam 
a memória do sertão de maneira im-
portante, parabenizando o radialista.

Além disso, Luciano Hulk apro-
veitou para mostrar algumas apari-
ções dos retratos de Noilton em ou-
tros programas, como no Altas Ho-
ras, na mesma emissora, em que 
o apresentador Serginho Groisman 
exibiu as imagens produzidas pe-
lo fotógrafo. Além do mais um tele-
jornal da TV britânica ITV comentou o 
trabalho de caridade que Noilton Pe-
reira realiza com as fotos que produz.

Câmera De preSeNte
Ao final do quadro, um emocio-

nado Noilton recebeu das mãos de 
Hulk um upgrade no equipamen-
to fotográfico, levando para casa 
um kit profissional da Canon (EOS 
6D e lentes). Noilton aproveitou pa-
ra dizer que tem o sonho de publi-
car um livro para ser distribuído 
de maneira gratuita com as fotos 
do sertão. Luciano Hulk prometeu  
ajudá-lo nessa empreitada. 

Quem quiser colaborar com as 
famílias assistidas pelo fotógrafo de-
ve acessar a página do Facebook do 
fotógrafo (facebook.com/noilton.pe-
reira) ou o instagram @noiltonpop. 
Ele estava vendendo suas fotos pelo 
valor de uma cesta básica, mas Hulk 
achou pouco e sugeriu que ele au-
mentasse o valor. Antes do progra-
ma ir ao ar, o fotógrafo tinha cerca 
de 39 mil seguidores no Instagram, 
até o fechamento desta edição, ele 
já contava com 65,3 mil seguidores.

acima, meninos 
brincam de 
formar uma 
moto com dois 
pneus velhos; ao 
lado, o radialista, 
fotógrafo e 
benfeitor Noilton 
pereira, que ajuda 
famílias carentes 
do sertão da Bahia  
por meio da venda 
de suas fotos 

as imagens de Noilton 
retratam a vida dura dos 
sertanejos no interior da 

Bahia, e esse trabalho tem tido 
repercussão internacional


