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Resumo: o presente trabalho pretende abordar a questão da preservação ambiental através 

de imagens que nos transportem para outra realidade: a vida simples do homem do campo, 

as atividades rotineiras de sua vida e o convívio com a natureza. Através de imagens 

criativas e com uma abordagem hora abstrata, hora objetiva, tem como objetivo transmitir 

um pouco da sensação de se observar, sob diferentes óticas, uma área de preservação 

ambiental, relatando o processo de planejamento e produção e buscando a reflexão e a 

tomada de atitude da sociedade e dos políticos para influenciar e promover a preservação. 
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1.  Fotografia de Natureza 

O objeto artigo pretende analisar um projeto fotográfico que resultou em uma 

captação de imagens que tinham como objetivo sensibilizar as pessoas para despertar o 

interesse na preservação ambiental, utilizando a Área de Proteção Ambiental Pico do Itajuru 

como referência de rara beleza e rica biodiversidade. Acreditamos que, ao tomar 

consciência da importância do local, moradores nativos e visitantes passarão a ter mais 

senso de zelo e cuidado com aquilo que é de todos nós, as riquezas naturais, provando que a 

fotografia pode ser um instrumento importante para mobilização social, conforme nos relata 

BONI (2000): 

Qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, falante de qualquer idioma, 

alfabetizada ou não, desde que dotada do sentido sensorial da visão, extrai dela 

alguma mensagem. [...] A linguagem verbal impede aos analfabetos sua leitura. A 

imagética, não. A linguagem imagética é universal. A verbal, não. (BONI, 2000, 

p.13). 
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Temos a felicidade de viver em um país que conta com grande diversidade de vida, 

segundo COLOMBINI (2009), “uma das maiores do planeta”, mesmo assim, ao 

pesquisarmos sobre fotografia de natureza, nos deparamos com poucos fotógrafos 

trabalhando nessa área, assim, podemos concluir que temos um amplo leque de 

oportunidades para contribuir com a ciência, através da “catalogação de imagens e novas 

descobertas na fauna e na flora presentes em nossas florestas”. (COLOMBINI, 2009, p. 13). 

A consciência ecológica, muitas vezes só adotada na teoria, ganhou força apenas 

nos últimos anos, depois de tantos erros e abusos, da ultrapassagem do ponto 

crítico. Portanto, o papel da fotografia como veículo de conhecimento e 

divulgação é extremamente importante, tendo papel relevante na formação da 

opinião pública e tomada de decisões mundiais (COLOMBINI, 2009, p. 186). 

 

Algumas características são importantes para o perfil de um fotógrafo de natureza, 

podemos destacar como elemento fundamental o amor à natureza acima de tudo, o que 

implica respeito e paciência para entender que é preciso aguardar o tempo natural dos 

acontecimentos para fotografá-los. COLOMBINI (2009) nos fala de uma característica 

importante que é a “humildade do fotógrafo em entrar na dinâmica da natureza”, tolerando 

frustrações de momentos perdidos. “O domínio da técnica, conhecimentos básicos de 

biologia, preparação física e adaptabilidade a situações diversas, observação e acuidade 

visual, espírito de aventura e conservação e até mesmo denúncia quando for necessário”, 

são apontamentos que fazem parte das qualidades do bom fotógrafo de natureza 

(COLOMBINI, 2009, p. 18). 

Luiz Claudio Marigo afirma que “a visão do artista está contida na técnica. Ela é o 

modo por meio do qual a visão se realiza. Técnica e visão – ou olhar – são inseparáveis” 

(MARIGO, 2010, p. 19), já COLOMBINI (2009) acredita que “o mais importante é a 

capacidade de compreender e conseguir expressar com imagens aquilo que você está 

vendo,” todo conhecimento técnico, biológico, digital, comercial fica em segundo plano 
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perante a beleza, e você será um bom fotógrafo se conseguir descobri-la, entendê-la, criá-la 

e expressá-la naturalmente” (COLOMBINI, 2009, p. 21), podemos, portanto, concluir que, 

uma gama de conhecimentos são importantes para o fazer fotográfico de forma mais 

completa e eficiente. 

O equipamento não pode funcionar como obstáculo para criação. O fotógrafo não 

deve estar totalmente envolvido com o processo criativo e não pode permitir que 

seu olhar interior seja obstruído por dificuldades em manejar a câmera. Focalizar, 

fotometrar, determinar velocidade e profundidade de campo, ligar e regular o 

flash, todos esses movimentos devem ser quase inconscientes, executados como 

uma segunda natureza do fotógrafo. (MARIGO, 2010, p. 21). 

 

Cartier-Bresson dizia que “a técnica é importante somente na medida em que você a 

domina para conquistar o que vê. Sua técnica pessoal deve ser criada e adaptada somente 

para realizar sua visão”, então, devemos dominar a técnica como algo fundamental para 

alcançar os objetivos almejados com a captação de imagens, sendo um requisito básico 

como se fosse necessário ler para cursar uma universidade (MARIGO, 2010, p. 21) 

Ao aventurarmos em busca captação de imagens em uma área de proteção 

ambiental, aprendemos a “desenvolver sensibilidade à vida e à natureza, assumindo diante 

dela uma atitude de silêncio, escuta e equilíbrio natural, adoração e contemplação”, sendo o 

mínimo necessário para tentarmos alcançar nossos objetivos de captar, entre tantas outras 

coisas, imagens de animais exóticos em seu habitat natural, sendo que, normalmente, a 

maioria dos bichos se assusta com a presença do homem, fugindo e se escondendo. 

(COLUMBINI, 2009, p. 158). 
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2. A Escolha do Equipamento e a Percepção Fotográfica 

 

O fotógrafo de natureza deve buscar passar emoção e sensações através de suas 

imagens, isso vai demandar um pouco de reflexão, análise e habilidade, algo que só é 

plenamente efetuado com experiência, por isso, COLOMBINI (2009) nos relata a 

importância de um  olhar bem apurado e com objetivos claros a alcançar. 

 

A preocupação mais recorrente entre aficionados, iniciantes e amadores está no    

equipamento. Mais importante dizer aqui é que ele não é o mais importante. O 

olhar de quem está por trás da câmera é o que decide e diferencia; o equipamento 

é uma máquina, que segue nossas decisões e pensamentos. O bom fotógrafo 

conseguirá atingir seu melhor desempenho se tiver um bom equipamento 

disponível. 

O fato de carregar pesadas lentes, flashes, corpos, filtros, tripé, cria uma situação 

incômoda que até tira a agilidade em certas situações. Por outro lado, temos que 

estar munidos do equipamento certo para obter o melhor resultado e qualidade em 

diversas situações. Provavelmente, você vai viver dias em que carregou peso 

excessivo desnecessariamente, e outros em que se arrependeu de não ter trazido 

uma lente a mais. (COLOMBINI, 2009, p. 36). 

 

Nas expedições do trabalho analisado, tivemos muita dificuldade ao tentar realizar 

parte do trabalho de captação de imagens sem a utilização do tripé. O tempo que demorava 

a montá-lo, conferir nível, altura mais adequada e calma para não fazer barulho, nos fez 

perder cenas de diversos animais ariscos. Em nossa segunda expedição, recorremos à 

recomendação de COLUMBINI (2009), que inclui o uso do tripé como “um acessório 

fundamental para a boa foto, seja com que lente for. Ele fornece firmeza e estabilidade que 

nem mãos nem estabilizadores proporcionam”. O autor destaca ainda que, ao ampliarmos 

imagens captadas sem o uso do tripé, provavelmente, em boa parte delas, vamos perceber o 

tremor e a falta de nitidez causada por vibrações indesejáveis (COLUMBINI, 2009, p. 46). 

É preciso educar o olhar e a sensibilidade para alcançarmos o diferente, o exótico. O 

que é belo atrai naturalmente, cativando nosso olhar, provocando e estimulando sentimentos 

de alegria e prazer. Muitos de nós temos o desejo de apropriar dessa beleza. As fotos são 

excelente oportunidade para isso. O fotógrafo como artista deve representar a beleza e 
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torná-la próxima, acessível às pessoas. Assim, na alma do fotógrafo deve estar a busca pelo 

que é bonito de se ver. 

“Esse amadurecimento visual assemelha-se ao amadurecimento dos outros sentidos, 

como audição, paladar e olfato, que se tornam mais apurados com o passar do tempo e com 

nossas experiências cotidianas”, por isso, entendemos que o fotógrafo de natureza deve ter 

uma visão bem ampla sobre o projeto de captação de imagens e sobre os animais e seus 

costumes, verificando sempre a melhor maneira de representar aquilo que está diante dele. 

(COLOMBINI, 2009, p. 158). 

O que vejo não é o que a máquina vê, pois eu interpreto a cena; a máquina não. O 

fotógrafo deve saber analisar todo o campo visual, cada um dos elementos que 

nele entrarão ou que não devem entrar, se há equilíbrio, harmonia, organização – 

isso tudo em questão de segundos. Por isso os conceitos de beleza devem estar 

sedimentados na mente do fotógrafo, fazer parte de seu pensamento – avaliar se 

deu certo ou não, se e como atingiu-se a beleza. (COLOMBINI, 2009, p. 164). 

 

Jorge Pedro Sousa acredita que devemos captar uma imagem que tenha a capacidade 

de estimular e persuadir os observadores a continuar observando-a depois de um olhar de 

relance. Por isso ele nos recomenda atenção aos aspectos peculiares da comunidade e/ou 

pessoa que estamos abordando e para quem se destina o conteúdo que estamos produzindo, 

ressaltando que é preciso “à sua cultura, às suas expectativas, às suas motivações 

(conscientes ou não), aos seus hábitos e a sua experiência anterior” (SOUSA, 2004, p. 71). 

São diversos os fatores que podem afetar nossa percepção, mas, certamente, a 

composição da cena é um importante mecanismo em que o objetivo é arranjar os elementos 

de maneira harmônica dentro dos limites da foto, conforme nos relata COLOMBINI (2009) 

ao afirmar que “diante de um cenário temos infinitas possibilidades de enquadramento, e, às 

vezes, alguns passos para trás, um ponto de vista mais alto, um desvio de enfoque para 

esquerda, ou um objeto em primeiro plano pode fazer grande diferença” (COLOMBINI, 

2009, p. 82). Dessa forma, acreditamos que, quanto maior for o tempo de contato com o 
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local abordado, melhor serão as chances de um produto mais realista e completo, incluindo 

as diversas situações e momentos vividos por uma comunidade. 

 

3. Pré-produção 

É baseado na afirmação de Jorge Pedro Sousa, de que “Um fotodocumentarista 

trabalha em termos de projeto fotográfico” SOUSA (2004), que elaboramos um breve 

roteiro fotográfico antes de realizar o projeto em nossas incursões de campo, observando 

todas as características que um bom fotodocumentarista deve possuir. (SOUSA, 2004, p. 

11). 

 
Fazer fotojornalismo ou fazer fotodocumentarismo é, no essencial, 

sinônimo de contar uma história em imagens, o que exige sempre algum 

estudo da situação e dos sujeitos nela intervenientes, por mais superficial 

que esse estudo seja, os temas fotodocumentarísticos são tendencialmente 

intemporais, abordando todos os assuntos que estejam relacionados com a 

vida à superfície da Terra e tenham significado para o homem. (SOUSA, 

2004, p. 12). 

 

KOBRÉ (2011) nos recomenda, além do planejamento inicial citado acima, uma 

“antecipação aos fatos, pensando como queremos enquadrar a imagem antes mesmo de 

pegar na máquina”, nos orientando a observar o tema e realizar os pré-ajustes do 

equipamento bem antes que alguma ação aconteça. Outra consideração importante é 

referente a “dar prioridade em expressão das pessoas” e a capturar momentos mais 

significativos (KOBRÉ, 2011, p. 21). 

O “conhecimento prévio das plantas típicas do ecossistema abordado, o melhor local 

e época do ano para encontrá-las, os animais que gostam e dependem dessas plantas” são 

dicas importantes que devemos seguir e sempre que possível, um guia ou mateiro 

experiente contribui muito para nosso trabalho, ajudando na localização da fauna e da flora, 

economizando muito tempo que pode ser utilizado para cobertura de outras etapas do 

roteiro de captação. (COLOMBINI, 2009, p. 120). 

Ao buscar a escrita com a luz, SOUSA (2004) recomenda que devemos “evitar 

os elementos que possam distrair a atenção, bem como aqueles que são desnecessários ao 

bom entendimento da situação representada” (SOUSA, 2004, p. 13). Por isso, vamos seguir 

a linha dos “cinco fatores decisivos para uma boa fotografia”, indicados por Jorge Peter na 
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obra “Um curso de Fotografia na sua Essência”. Segundo PETER (1999), “a produção de 

boas fotografias constitui um processo bastante complexo, no qual intervém uma 

combinação de cinco fatores principais: a natureza do tema, a personalidade do fotógrafo, a 

concepção do tema, a execução teórica da fotografia e o público ao qual ela se destina” 

(PETER, 1999, p. 28). 

Como parte desses fatores citados acima, abordamos as qualidades visíveis, 

encontradas, segundo SHIMODA (2009), “na forma, na textura, no padrão, nas cores e 

valores tonais, no movimento, na própria relação de imagem e significado, no 

enquadramento, nas proporções, na empregabilidade de equilíbrio e o trabalho com linhas 

imaginárias”, além de outros fatores como a ênfase a determinados elementos visuais, o que 

contribui muito para mantermos o interesse dos posteriores observadores, despertando o 

desejo de ver algo além da proposta. (SHIMODA, 2009, p. 121-132). 

 
O fotógrafo não é apenas um técnico que domina uma técnica, mas é, 

antes, um pesquisador da alma e dos sentimentos humanos, que não está 

apenas interessado no registro da imagem, mas empenhado em revelar 

significados que podem ser sintetizados pela composição de uma imagem, 

a partir de um ponto de vista particular. O fotógrafo não é aquele que 

registra um fato, mas aquele que registra um ponto de vista, consciente 

que o ponto de vista é uma experiência, que pode revelar novas 

perspectivas sobre o mundo e as pessoas que nos rodeiam. (SHIMODA, 

2009, p. 120). 

 

Ao “Iniciar a cobertura dos acontecimentos com planos gerais dos mesmos, 

seguidamente fotografar os aspectos mais salientes e determinados pormenores” (SOUSA, 

2004,      p. 52), assim, vamos observando gradativamente o ambiente e tendo uma melhor 

ideia de como abordar os detalhes. Por isso, KOBRÉ (2011) também nos recomenda 

“estabelecer a cena com um plano geral, o qual vai nos permitir direcionar a atenção do 

espectador para a cena, mostrando onde ocorre o evento, definindo a participação relativa 

dos participantes, fazendo com que o observador consiga avaliar a magnitude do evento”. 

Além disso, KOBRÉ (2011) nos recomenda que o plano deve “contar uma história em uma 

única fotografia”, por isso é muito importante o estudo e planejamento prévio do 
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enquadramento, por isso é necessário se antecipar planejando quando e onde a ação 

acontecerá. (KOBRÉ, 2011, p. 16). 

 Algumas dicas de COLOMBINI (2009) foram interessantes para nosso 

planejamento, seguindo recomendações como fotografar planos gerais de paisagens com sol 

e céu azul, captar imagens de animais, plantas, flores e florestas em dias nublados ou com 

menor incidência de luz e buscar não fotografar quando o sol está muito intenso, evitando 

sombras indesejáveis e falta de definição e profundidade de determinados elementos 

(COLOMBINI, 2009, p. 164).  

Ao clicar e sair de cena, seguimos os passos de um dos mais importantes fotógrafos 

da história, “Henri Cartier-Bresson fazia uma pausa na frente do tema e, com um 

movimento brando, levantava sua leica, fazia o foco e clicava vários quadros. No momento 

em que a pessoa se voltava para o fotógrafo, ele já tinha desaparecido” (KOBRÉ, 2011, p. 

22). 

Como um caçador perseguindo presas, um fotojornalista estuda o tema. Mirando 

através de uma teleobjetiva quase como um rifle, o fotógrafo permanece do outro 

lado do ambiente ou do outro lado da rua – assistindo, esperando e tentando 

antecipar o que poderia acontecer a seguir (KOBRÉ, 2011, p. 22). 

 

Kobré afirma que “um profissional poderia tirar centenas de fotos para obter o 

momento perfeito”, por isso, ao desenvolver o roteiro de nosso projeto, sabíamos do tempo 

que poderia demandar para conseguir captar imagens interessantes, mas ainda sim, 

recorremos a outro conceito de KOBRÉ (2011), quando nos alerta que é preciso começar a 

trabalhar, mesmo que não seja com o momento perfeito, “Nem sempre espere o momento 

perfeito. Ele nunca chega. Comece a fotografar. Torne a próxima foto melhor” (KOBRÉ, 

2011, p. 18) 

Antes de preparar os equipamentos para viagem, pensamos muito em composições, 

enquadramento, combinação da luz e harmonia dos elementos na imagem, mas, sempre 
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observando que, “mais que detalhes técnicos, aprender a pensar como combinar a luz, a 

escolha da lente e a posição do fotógrafo fazem a diferença no resultado final de uma 

fotografia”. (COLOMBINI, 2009, p. 13). 

 

Boas oportunidades de fotografia são ocasiões raras e, por isso, imperdíveis. E 

para não subaproveitá-las, devemos sempre fotografar mais do que vamos 

selecionar depois, variando os enquadramentos, criando composições diversas, 

tentando extrair, de todas as maneiras, tudo o que aquela cena pode oferecer. 

(MARIGO, 2009, p. 190). 

 

 

Sabíamos que não importaria o quanto tivéssemos que andar para chegar a certa 

cachoeira, ou o quanto gostava daquela espécie de ave, ou o quanto foi maravilhoso aquele 

pôr-do-sol. “Nossos envolvimentos e dificuldades não tornariam uma foto mais bonita”, por 

isso teríamos muito trabalho para estudar a incidência do sol nos lugares que pretendíamos 

fotografar, pensamos as imagens que precisaríamos de contraluz e os dias mais adequados 

para fotografar a mata (COLOMBINI, 2009, p. 164). 

Após a coleta de informações, um roteiro detalhado sobre todos os pontos 

importantes a serem abordados, os objetivos específicos para ampliar o impacto em cada 

categoria de captação de imagens e o organograma de captação, com horário, contatos e 

estratégias de abordagem foi realizado, diminuindo o tempo de trabalho de campo e 

direcionando os esforços para as temáticas de maior interesse. 

Uma ampla busca de contatos com pessoas relacionadas à Área de Proteção 

Ambiental Pico do Itajuru, busca de possíveis locais para estadia da equipe e  demais 

colaboradores foi revisado antes da saída de Juiz de Fora, mesmo assim, verificamos 

algumas falhas no decorrer do processo, seja por planejamento inadequado devido a 

pequena experiência em expedições fotográficas, seja pela previsão do tempo que, em 

alguns momentos, não é muito precisa. Mesmo assim, não desistimos em momento algum, 
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sempre nos mantivemos motivados e buscamos saídas criativas para as centenas de 

problemas que aparecerão desde a ideia inicial do presente trabalho. 

 

4. Produção 

Antes de iniciar nossas atividades, sabíamos que seria difícil alcançar nossos 

objetivos, pois não dependíamos de boa vontade ou determinação somente, mas sim, de 

uma série de fatores, tais como tempo bom, guia disponível, estrada de chão em bom 

estado, trilha visível e em condições de caminhar, além disso, teríamos que controlar nossa 

ansiedade e respeitar o ritmo da natureza, conforme nos relata COLOMBINI (2009): 

 

O ritmo da vida urbana não é o da natureza – tudo é muito rápido e instantâneo, 

criando frustrações e depressões pelos desejos não satisfeitos de imediato.Quem 

convive e contempla a natureza sabe que estamos sujeitos a ela – podemos 

amenizar suas forças, mas ela sempre é superior a nós. (COLOMBINI, 2009, p. 

18). 

 

Seguindo as observações de Jorge Pedro Sousa, optamos por captar imagens em 

planos gerais de espaços abertos, nas melhores ocasiões, que, segundo o autor, “são o início 

da manhã e o final da tarde, pois o ângulo da luz solar desses períodos do dia propicia a 

obtenção de zonas de sombra que dão volume aos motivos e evita a entrada de raios de luz 

indesejáveis na objetiva” (SOUSA, 2004, pag. 98). Nessa mesma linha de pensamento, 

COLOMBINI (2009) nos alerta que as primeiras horas da manhã e as finais da tarde, “a luz 

é mais suave, as sombras são longas, os tons amarelados ou alaranjados, a vida animal é 

mais ativa, a atmosfera mais limpa”, contribuindo para uma imagem mais interessante 

(COLOMBINI, 2009, p. 91).  
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Uma série de protocolos de trabalho eram constantemente relembrados durante as 

nossas incursões. COLOMBINI (2009) nos alerta sobre diversos cuidados que devemos ter 

ao se fotografar natureza, sendo de extrema importância “a concentração no que se esta 

fazendo, tanto no macro quanto no micro”. Fazer silêncio para ouvir passos, cantos, 

movimentos, manifestações de animais. Outra dica importante é que devemos “evitar 

conferir imagens no LCD”, pois, além de gastar muito a bateria, podemos perder algo 

interessante enquanto estamos conferindo, além de levarmos em conta a tendência climática 

da região que estávamos fotografando, escolhendo as melhores datas de acordo com as 

previsões (COLOMBINI, 2009, p. 56). 

COLUMBINI (2009) nos relata sobre uma das maiores dificuldades em fotos de 

paisagens que, segundo ele, “é equilibrar a luminosidade do céu com a do solo, pois 

normalmente o céu é várias vezes mais claro”. Por isso, em diversas situações em que nosso 

objeto de interesse estava um pouco mais próximo, utilizamos flash ou rebatedores para 

haver um equilíbrio entre a luz que esta no primeiro plano com a iluminação do céu, no 

entanto, devemos destacar que tivemos imensas dificuldades nessa busca, mas gerou muito 

aprendizado e experiência, fundamentais para trabalhos com um nível profissional mais 

elevado em nossas próximas e breves oportunidades (COLOMBINI, 2009, p. 95). 

Ao nos incentivar a buscar um diálogo entre os elementos da cena, COLOMBINI 

(2009) diz que “quando os elementos da cena conversam entre si, estamos próximos de ter 

uma imagem que capte a atenção das pessoas”.  

Infelizmente, não conseguimos aproveitar bem todas as nossas raras oportunidades 

de fotografar animais selvagens. Ao chegarmos próximo a uma cachoeira, a pedagoga 

Larissa Motta
5
, que gentilmente nos acompanhava, avistou uma serpente de 

aproximadamente um metro, nas cores preto e vermelho, muito próxima dos pés dela 

                                                 
5
 Larissa Motta é pedagoga e tem como hobby o ecoturismo 
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levando-a a se assustar, espantando o animal. Tentamos cercar a grande pedra onde a 

serpente se refugiou, mas lembramos as palavras de COLOMBINI (2009), quando nos 

alertou que “todo animal é potencialmente perigoso , principalmente se provocado, acuado, 

ou tiver sua cria ameaçada”, por isso desistimos e procuramos outras oportunidades. 

(COLOMBINI, 2009, p.64). 

Há quem imagine que na floresta os animais estão todos prestes a atacar, como 

num filme de terror. Mas a grande maioria teme demasiadamente o homem, 

fugindo de sua presença, o que é plenamente compreensível, graças ao histórico 

desfavorável do ser humano. (COLOMBINI, 2009, p. 64). 

  

Ao nos recomendar “evitar os elementos que possam distrair a atenção, bem como  

aqueles que são desnecessários ao bom entendimento da situação representada”, SOUSA 

(2004) nos deu uma imensa contribuição, por isso sempre procuramos dar ênfase ao assunto 

principal, desprezando os demais, assim, buscamos manter os animais em um dos polos de 

atração visual, observando a regra dos terços e demos ênfase aos principais objetos e/ou 

corpos, controlando a profundidade de campo e o enquadramento (SOUSA, 2004, p. 13). 

Ao utilizarmos essa técnica, empregamos a ideia de desequilíbrio de massas, incorporada 

por GOMES FILHO (2000), ao nos ensinar que, ao enquadrarmos algo em uma das 

extremidades, na verdade refere-se ao “estado no qual as forças, agindo sobre um corpo, 

não conseguem equilibrar-se mutuamente”, gerando uma instabilidade que “pode ser 

utilizada como uma técnica compositiva para provocar, inquietar, surpreender ou chamar a 

atenção do observador”. (GOMES FILHO, 2000, p. 61). 

 SOUZA (2004) nos lembra que, “Quando se procura, numa única imagem, 

transmitir várias ideias ou sensações ao mesmo tempo, o mais certo é gerar-se confusão 

visual  e significante. O tema principal deve, assim, ser realçado”. Assim, buscamos isolar 

pontos de interesse e temáticas específicas em cada imagem, mesmo levando em 
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consideração o fato de que algumas composições podem ser mais belas quando somadas a 

demais elementos mesmo no enquadramento. (SOUSA, 2004, p. 13). 

 

Outro fator importante é a concentração que o fotógrafo precisa manter durante sua 

atividade, evitando perder os momentos mais importantes e únicos. “A fotografia baseia-se 

numa linguagem do instante”, por isso era preciso agir rápido quando a cena se formava em 

nossa frente e captar o momento, conforme imagem nº 21, em que o gavião voou e, 

disparamos antes mesmo de fazer o enquadramento desejado, apenas aproveitando o 

momento, conforme SOUZA (2004), travando o movimento, “a velocidade a usar será 

maior quanto mais rápido for o movimento do objeto” (SOUSA, 2004, p. 52). 

 

5. Conclusão 

Ao verificarmos o material captado, observamos o quanto de avanço tivemos no 

decorrer de nossa proposta, melhorando a sensibilidade e atenção para agir rápido, mas de 

forma muito discreta e sutil para não assustar os animais que nos deparamos em algumas 

vezes. O trabalho do fotodocumentarista é muito mais complexo do que se imaginava 

anteriormente, pois ele precisa ter um olhar clínico, técnico e ao mesmo tempo, artístico, 

para fazer as combinações necessárias de luz, composição, enquadramento e escolha da 

objetiva certa, mas precisa compreender a situação que se encontra em sua frente e verificar 

qual é o melhor momento de fotografar, mantendo uma relação interpretativa coerente entre 

o que esta acontecendo naquele momento e a imagem gravada no sensor da máquina. 

Podemos dizer que faltou muito tempo e recursos disponíveis para “viver Belisário 

com maior intensidade e profundidade”, o pequeno distrito de Muriaé, que engloba dezenas 

de comunidades ao redor do Pico do Itajuru. 
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Fotodocumentarismo é uma atividade que requer muito planejamento, como no 

cinema, em que a pré-produção tem uma função ímpar, evitando deslocamentos 

desnecessários e desgaste excessivo da equipe. Assim, aprendemos muito a aperfeiçoar 

nossas técnicas de planejamento no decorrer do projeto, seja pelos erros e tropeços, seja 

pelo sucesso de inúmeras etapas que tivemos êxito. 

Estar preparados para a mudança de planos e abertos a novas possibilidades e 

abordagens também foi fundamental, uma vez que dependíamos do tempo estar bom para 

percorrer trilhas e de ter guia disponível para nos acompanhar e indicar os lugares ideais 

para cobertura de nossos roteiros fotográficos. 

Na etapa de produção, que compreende a execução do planejamento, prezamos por   

ética e comprometimento com a verdade, não modificando de forma alguma a realidade dos 

fatos, evitando modificar os objetos da composição natural. 

Ao trabalharmos com uma objetiva zoom sem estabilizador de imagem, sentimos 

um atraso imenso em todas as visitas de campo planejadas, uma vez que, para aproximar a 

imagem de alguns animais mais ariscos, precisávamos utilizar o tripé e ao montá-lo, 

normalmente assustávamos os animais, nos obrigando a recomeçar a busca. 

O suporte de um morador nativo, brigadista e mateiro experiente, “Zezinho”, foi 

fundamental para o sucesso deste projeto, pois nos acompanhou em boa parte das visitas de 

campo, nos auxiliando em tudo que foi solicitado, inclusive na busca de personalidades que 

representassem o homem do campo e sua relação com o mesmo. 

A etapa de pós-produção foi fantástica, pois ao conferir o material captado, 

tínhamos convicção que muito do que foi captado poderia ser aproveitado para uma 

exposição fotográfica ou para diagramação do livro: “Fotodocumentário Ambiental: 

Percepções no Itajuru”, requerendo apenas alguns ajustes básicos em ferramentas de edição 

de imagens digitais. 
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Sabemos que a ousadia de tentar preservar a natureza somente com imagens 

impactantes é algo que depende de uma série de fatores, inclusive de predisposição das 

pessoas, tão acostumadas com a devastação, com a substituição do verde por cimento em 

dezenas de décadas da nossa história, mas, entendemos que algo precisa ser feito para tentar 

ajudar, para isso, nos colocamos a serviço da vida, da natureza e do criador de tudo isso, 

Deus. 

Nossa busca não termina aqui, vamos continuar até alcançar o pleno sucesso, vendo 

a comunidade empenhada na preservação de suas terras, o ecoturismo motivando a todos e 

a diminuição significativa do êxodo rural em Belisário e arredores por falta de 

oportunidades de emprego. Acreditamos que, ao ser uma exceção na sociedade, tendo 

chegado até um curso de pós-graduação, não fazemos isso por cortesia ou felicidade 

simplesmente, mas, por obrigação de ajudar nossa humanidade a viver com mais qualidade 

de vida, em um ambiente sustentável e com prosperidade, por isso, “não desistimos nunca”! 
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