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Devemos lembrar que a fotografia é sempre uma imagem de algo. Ela está atrelada 
ao referente que atesta a sua existência e a todo o processo histórico que o gerou. Ler uma 
fotografia implica reconstituir no tempo seu assunto, derivá-lo no passado e conjugá-lo a  
um futuro virtual. Ernesto Tarnoczy, na qualidade de fotógrafo e escritor, conhece métodos e 
técnicas necessários para administrar melhor esse tipo de recurso e transmiti-lo melhor do 
que ninguém, neste novo volume.

A fotografia, ao contrário do que pensamos, não é uma cópia fiel da realidade foto-
grafada. Isto porque a lente da câmera filtra essa imagem, e o sensor digital, por sua vez, a 
distorce, alterando sua cor, luminosidade e sensação de tridimensionalidade. Contudo, por 
mais que se queira apreender a realidade em toda a sua amplitude, qualquer tentativa téc-
nica é inútil, mesmo porque cada um de nós a concebe de modo distinto. E tudo aquilo que 
não é real ou análogo, passa a estar a serviço das mitologias contemporâneas. A fotografia 
não apenas prolonga a visão natural, como descobre outro tipo de visão: a visão fotográfica. 
Esta, por seu turno, é dotada de gramática, estética e ética próprias. Saber ler, distinguindo 
o detalhe do todo, pode resultar num aprendizado sem fim e, então, aquela coisa que não 
tinha a menor graça para quem a observava, passa a ter vida própria, assim como as foto-
grafias de Ernesto Tarnoczy Júnior neste livro.

A fotografia não é realista, mas sim, surrealista. Nativamente surreal. É o congela-
mento do tempo. A subjetividade que lhe é própria pode mentir, provocar, chocar ou pro-
porcionar prazer estético. Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a huma-
nidade em paralelo com as ideias e aspirações, as necessidades e as esperanças de uma 

Ernesto Tarnoczy Júnior e a poética fotográfica
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situação histórica particular. Mas, ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação e, dentro 
do momento histórico, cria também um momento de humanidade que promete consonância 
no desenvolvimento. E não são todas as obras que superam sua época e sobrevivem em 
tempos futuros. Ernesto Tarnoczy Júnior é um reflexo dessas constantes revoluções e atri-
buições no mundo da imagem. Tive o privilégio de conhecê-lo há mais de vinte anos e acom-
panhar a evolução de suas obras. Elas nos mostram que toda arte é condicionada pelo seu 
tempo e representa a humanidade interligada com as ideias e aspirações, as necessidades 
e as esperanças de uma situação histórica particular. Talvez isso explique a sua inquietação, 
na eterna busca daquela imagem que, no momento, só existe na sua imaginação. Quando 
nos encontramos pela primeira vez, ele contou-me como começara a fotografar. Tinha fica-
do entusiasmado com uma exposição de fotografias aéreas de plantações de tulipas, que 
havia visto no Smithsonian Institute, em Washington DC, Estados Unidos. As imagens eram 
extraordinárias, com cores, brilhos, texturas e tudo mais. Ele certamente queria produzir algo 
nessa linha, só que ainda não era artista, nem tinha intimidade com a poética fotográfica. 
Resolveu comprar uma câmera e passou a fotografar. Participou de vários grupos de foto-
grafia, mas nunca se deu por satisfeito. Sempre estava inquieto, à procura de mais, de algo 
novo, inédito, que superasse tudo aquilo que já tinha visto. 

Nas saídas fotográficas organizadas pela Focus Escola de Fotografia, ele sem-
pre demonstrou um olhar atento, detalhista, minucioso. Enxergava coisas que fugiam 
da visão dos demais participantes. Quando fotografava, evitava conversar. Parecia um 
caçador espreitando sua presa. Sempre atrás daquele momento único, daquele ângu-
lo, daquela percepção muito típica dele, captando o instante mágico. Meticuloso, cal-
culista, sem a menor margem de erro. Mas também sabia gerenciar seu impulso, den-
tro do momento propício para captar aquilo que queria, que sua mente determinava.  
 
Em nossos diálogos, discutíamos sobre a mágica fotográfica. Do poder que a fotografia tem 
em nos apresentar outros resultados, diferentes da cena fotografada. Ele sempre teve um 
olhar inusitado. Sempre brincou com as luzes, formas, detalhes, cores, planos, perspectivas, 
grafismos, abstracionismos, cortes abruptos e outros recursos, como o poeta brinca com as 
palavras. Para ele, fotografar sempre foi uma necessidade básica, como respirar.

Quantas vezes fui surpreendido, com ele ao volante, procurando desesperadamente 
estacionar seu carro em qualquer lugar, pois acabara de ver uma cena que não poderia 
deixar passar em branco. Uma simples caçamba de lixo resultava em imagens de alto pa-
drão. Algo magnífico e inesperado. Ele, sem dúvida, ocupa posição privilegiada na fotografia 
brasileira. Seu olhar fotográfico é único e inédito. Lembra os grandes mestres contemporâ-
neos. Suas imagens revelam que o fotógrafo, quando fotografa, não aciona apenas o botão 

da câmera. Nesse ato, ele também dispara toda a sua carga criativa, emotiva, intelectual e 
cultural. Sua produção está sintonizada com a demanda imagética internacional. A boa foto-
grafia está apoiada em um único tripé: técnica, estética e mensagem, aquilo que o fotógrafo 
quer dizer, a mensagem que deseja transmitir. É justamente isso que Ernesto nos ajuda a 
compreender. Mas ele se defende e se expressa de outra maneira: “Procuro captar a  beleza 
que nos cerca, seja ela abstrata ou não. Persigo constantemente a arte. Desejo compartilhar 
conceitos sobre composição fotográfica com todos os fotógrafos, quer sejam amadores ou 
profissionais, a fim de sugerir ferramentas adicionais no cotidiano de cada um”.

Prof. Dr. Enio Leite
Enio Leite atua na área de fotografia educacional, fotografia autoral, fotojornalismo, moda, propa-

ganda e publicidade. Sociólogo, jornalista, fotoquímico, inventor e professor universitário. É fotógrafo de im-
prensa desde 1967, prestando serviços para os Diários Associados, e professor do Sesc e do Curso de Artes 
Fotográficas Senac Dr. Vila Nova, São Paulo. Fotógrafo do Jornal da Tarde em 1972 -1973. Em 1975, funda 
a Focus - Escola de Fotografia. No mesmo ano, suas fotos são expostas na 13ª Bienal Internacional de São 
Paulo, quando a fotografia foi reconhecida pela primeira vez pela tal instituição como obra de valor artístico. 
Fundador do Projeto Fotousp, 1974, professor de fotografia publicitária da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), 1982 a 1984. Mestre em Ciências da Comunicação em 1990 pela Escola de Comunica-
ção e Artes, USP. Doutor em fotoquímica e Fotografia Publicitária em 1993, pela UNIZH, Suíça. No ano de 
1997 obteve o Pós-doutorado na Universita Degli Studi di Roma. Professor convidado pela Miami Dade Uni-
versity, Flórida, 1995. Pesquisador e inventor. Escritor, publicou o primeiro livro didático sobre fotografia digital, 
em 2011, Colabora com artigos, ensaios e pesquisas sobre fotoquímica, radioquímica, fotografia, tecnologia 
digital, história e filosofia da imagem para publicações especializadas nacionais e internacionais.
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Um grupo de adolescentes conversava, animadamente, ao nosso lado. De repen-
te um deles, de aproximadamente uns quatorze anos, levantou-se e se dirigiu ao piano. 
Sentou-se e, após alguns acordes, começou a tocar uma composição de Chopin. A mú-
sica invadiu e, de certa forma, agregou uma atmosfera especial ao ambiente, fazendo 
um contraponto ao carpete colorido do deck 5. Recostei-me na poltrona para sorver a 
qualidade da música que preenchia tudo ao redor. Longínquas lembranças vieram-me 
à tona. Fechei os olhos, instintivamente, enquanto o filme da vida era rebobinado até 
a data em que vi meus pais insistirem para que eu aprendesse música. Infelizmente, 
naquela época, o que eu queria era jogar tênis. Fazendo essa escolha, perdi a oportuni-
dade de aprender a tocar algum instrumento. Meu argumento, para meus pais, era que 
quando tinha sido escolhido para fazer parte do coral da escola, mostrei-me tão desafi-
nado que minha carreira de cantor durou cinco segundos: após um breve cantarolar de 
quatro segundos, fui mandado de volta para a sala de aula. A minha mente saltou no 
tempo. Retornei ao deck 5. O rapaz parara de tocar. Um amigo seu o sucedeu com gran-
de maestria, e a alegre melodia continuou a preencher o espaço do deck. O fato inte-
ressante que observei é que aqueles rapazes estavam partilhando o seu conhecimento 
com as pessoas ali reunidas; conscientemente ou não. Todas as pessoas ali presentes, 
com certeza, se sentiam bem ouvindo aquela música. Nesse momento, agreguei mais 
um argumento para continuar a escrever sobre este fascinante tema: a arte da compo-
sição. Ou seja, partilhar com os nossos semelhantes o pouco que sabemos nos traz 
alegria e um sentimento do dever cumprido.

Mas existem vários outros fatores que me impulsionaram a continuar a escrever 
sobre  esse tema. Após o lançamento do primeiro volume de Arte da Composição, per-
cebi que foram deixados de lado vários conceitos, tais como simetria, molduras com-
posicionais, originalidade do olhar, minimalismo, entre outros. O conhecimento é infi-
nito e, por mais que queiramos, não conseguimos abraçar a totalidade do saber sobre 
qualquer assunto. Quanto mais estudamos, descobrimos que o montante a aprender e 
apreender é imenso. Resta-nos compartilhar o infinitésimo que sabemos. Após realizar 
uma palestra sobre arte da composição, numa feira de fotografia no estande da editora 
que lançou o primeiro volume acercou-se um senhor de cabelos totalmente brancos. 
Inicialmente tímido, perguntou-me se poderia fazer algumas perguntas. Respondi que 
sim. Aos poucos a conversa tomou rumos totalmente inesperados.  Aquele senhor, cujo 
nome infelizmente não recordo, perguntou-me o que me emocionava. Respondi que 
era a Natureza. Ele sorriu e disse: “O fotojornalismo, muitas vezes mostra a crueldade 

Prólogo

e a dureza da vida, e essas imagens nos emocionam”. Concordei, completando que o 
fotojornalismo desempenhava, no meu modo de pensar, um importante papel na cons-
cientização social. Contudo perguntei-lhe: “Com o que o senhor prefere ser emocionado, 
com a beleza ou a dureza da vida?” Ele não pestanejou: “Prefiro a beleza”. A nossa con-
versa continuou. Expliquei que a fotografia tem a capacidade nata de registrar a primeira 
camada da realidade. Assim sendo, quando captamos a cena de uma paisagem, estamos 
captando a primeira camada do que vemos ao nosso redor. Mas se, ao invés de usarmos 
uma grande-angular e um primeiro plano atraente, colocarmos no corpo da máquina uma 
teleobjetiva, estaremos escolhendo uma fração da cena e achatando a perspectiva. Essa 
técnica geraria uma abstração de igual beleza, e que representaria uma segunda camada 
da realidade. Aquele senhor franziu a testa e retrucou: “Nunca havia pensado nesses ter-
mos”. Pedi permissão para continuar a expor minhas ideias. Ele anuiu. Expliquei-lhe que, 
ao fotografar uma bela paisagem, temos dois instrumentos: a luz e o enquadramento. Por 
luz entende-se a variação da inclinação da luz solar, e por enquadramento as diversas 
maneiras de colocar os objetos escolhidos pelo fotógrafo dentro da cena. Contudo, fri-
sei que esse processo não passava de um registro. Tomei fôlego e continuei: “Quando 
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O advento da tecnologia digital democratizou a fotografia. A incorporação da pos-
sibilidade fotográfica aos celulares, bem como o surgimento das máquinas compactas de 
baixo custo e boa qualidade, transformaram e incrementaram a capacidade de registro 
dos eventos sociais particulares de cada cidadão. Atualmente, é muito comum vermos 
fotógrafos profissionais cobrirem determinado evento lado a lado, por assim dizer, com 
amadores avançados. Mas, se por um lado a fotografia foi banalizada, o que dizer da 
qualidade dos trabalhos? O objetivo deste segundo volume sobre arte da composição é 
continuar a sugerir ferramentas culturais para todos os fotógrafos, quer sejam amadores, 
amadores avançados ou profissionais, com o intuito de adicionar uma gama de possibili-
dades composicionais. Aqueles que leram o volume anterior, Arte da Composição, terão 
facilidade em reconhecer a menção de vários conceitos ali contidos. Todos os conceitos 
estão de certa maneira entrelaçados e, assim sendo, as ideias expressas neste livro têm 
uma ligação com o anterior. Ao longo dos capítulos, quando a imagem que está sendo 
descrita lembrar algum conceito explicado no primeiro volume, faremos a ponte entre as 
ideias contidas nos dois livros. Neste livro, abordaremos os seguintes conceitos: moldura 
composicional, fluidez, assimetria, simetria, minimalismo, o tempo na fotografia, originali-
dade do olhar, o instante incisivo e salto quântico. No primeiro capítulo, Moldura Composi-
cional, mostraremos diversos tipos de “quadros”, cuja finalidade é adicionar volume à foto 
e direcionar o olhar do espectador. O segundo capítulo tratará da fluidez. A Natureza não 
dá saltos. Os rios não fazem curvas de 90 graus. Tudo transcorre suavemente. A seguir, 
veremos o conceito de assimetria. Veremos que, na grande maioria dos casos, a Nature-
za mostra assimetria, e como esse conceito influencia a composição fotográfica. Depois, 
dissertaremos sobre o tema Simetria. Essa ideia está incrustada na nossa cultura. A noção 
de que o nosso planeta era o centro do Universo, e que o resto girava ao seu redor em 
círculos, gerou o conceito de simetria. Veremos os benefícios da utilização desse conceito.

O que é minimalismo? Como surgiu e qual a sua importância na fotografia? Detalha-
remos a força do conceito “menos é mais”. O que significa ser original? O que faz uma foto 
ser original, na atualidade? Explicaremos as ferramentas necessárias para se atingir tal fim. 
A fotografia tem capacidade de congelar o tempo e resgatar a História. Mas qual a intera-
ção entre tempo e fotografia? Como traduzir esse efeito na geração de ferramentas úteis à 
composição fotográfica? Esse capítulo tratará sobre esse assunto. No penúltimo capítulo, 
Momento Incisivo, sugeriremos diretrizes para se captar o “momento decisivo”. O conceito 
de salto quântico, como o nome já diz, está relacionado à física quântica. Esse nome deriva 
da propriedade do elétron de mudar de trajetória ou órbita repentinamente. Ilustraremos 

Introdução

fazemos uma abstração da paisagem, por exemplo, estamos criando alguma coisa e 
não somente registrando. A resposta daquele senhor foi: “Muito interessante. O senhor 
mostrou conceitos antes nunca suspeitados por mim e alargou a minha cosmovisão. Por 
favor, continue a escrever sobre composição”. Já de saída da feira de fotografia, encontrei 
um velho conhecido meu, que além de ser fotógrafo, atua no setor de flashes. A sua rea-
ção foi: “Comprei o seu livro, mas não ganhei a sua dedicatória! Quando vai sair o próxi-
mo volume?” Confesso que fiquei surpreso com esses acontecimentos. A ansiedade para 
obter críticas do livro era imensa. Telefonava toda semana para a editora, perguntando 
sobre eventuais comentários dos leitores. A única resposta que obtinha era que as vendas 
estavam boas. Contudo, a avidez por notícias mais específicas não amainava. Meses 
mais tarde, recebi via email a opinião de um leitor. Na realidade, esse leitor mandou suas 
impressões sobre o livro para a editora, a qual repassou-me o seguinte email: “Comprei o 
livro e, quando percebi, quase tinha varado a madrugada lendo! Ao sair de casa, na manhã 
seguinte, durante o trajeto para o trabalho, comecei a enxergar tudo de forma diferente!”.
Esse email foi, de fato, muito inspirador.

Com o passar do tempo, surgiram convites para a realização de workshops so-
bre o tema “Arte da Composição”. Aproveitei essas oportunidades para adicionar novos 
conceitos e aprimorar os antigos, pois o aprendizado continua sempre. Essas e outras 
manifestações de apoio geraram forças para a realização deste segundo volume, embo-
ra reconheça que o assunto seja inesgotável.
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com exemplos o significado e a aplicação desse conceito na fotografia, bem como citare-
mos artistas que deram um salto quântico nas suas carreiras. Os capítulos deste livro não 
representam regras. Contudo, quando aplicadas isoladamente, ou em combinação com 
as outras ferramentas já descritas, a foto geralmente ganha força e impacta o observador, 
gerando emoção. Evidentemente, para o leitor que é iniciante na fotografia, será difícil 
transformar em nível operacional todos os conceitos  de uma só vez. O importante é trei-
nar a visão. Olhar procurando enxergar. Vou dar um exemplo típico dessa situação: o meu 
escritório situa-se na Vila Olímpia, em São Paulo. Estou no bairro faz 23 anos e, desde 
1986, quando necessário, vou até uma padaria na esquina da Rua do Rocio. Numa tarde 
fui lá tomar um café. Repentinamente, enquanto esperava pelo café, meu olhar foi des-
viado para um lustre que existe há 27 anos e ilumina o balcão. Durante todo esse tempo, 
não havia percebido a possibilidade compositiva que aquele lustre proporcionava. Saquei 
a máquina digital compacta que sempre levo comigo e realizei a foto. Ou seja, quando 
acreditamos que exploramos todo o ambiente ao nosso redor, sempre descobrimos novas 
possibilidades estéticas; essa característica é o que diferencia a foto arte do fotojornalis-
mo. O fotojornalismo precisa mostrar, sobretudo, conteúdo social. Caso o fotógrafo, no 
espaço de tempo de 1/250s, consiga adicionar “pitadas” de arte, melhor. 

Quando o motivo é estático, tudo se passa como se pudéssemos “retocar o tempo” 
- voltar atrás e refazer alguma foto perdida. Essa ideia possui seus limites. Principalmente 
quando o parâmetro que define a fotografia é a luz natural, pois esta é muito fugaz. En-
tretanto, na fotografia de estúdio, o profissional tem a chance de repetir a foto milhares de 
vezes, até que o resultado final fique do agrado do diretor de arte. Contudo, quando não 
temos que obedecer a parâmetros estéticos definidos a priori por alguém, o que busca-
mos na fotografia? Claro que, diriam alguns, necessitamos eternizar os nossos momentos 
significativos, quer sejam paisagens descobertas no período de férias ou fotos do batiza-
do dos filhos ou netos. Além dessas possibilidades, podemos usufruir outra, qual seja, o 
prazer de enxergar. Mas enxergar o quê? A beleza ao nosso redor, não importando o tipo, 
quer seja ela natural ou abstrata. Num mundo no qual o noticiário matinal ou vespertino 
somente destaca as desgraças correntes do dia a dia, entendo que a procura pelo belo, 
ou melhor ainda, a captura do extraordinário que existe no ordinário, possa nos trazer uma 
grande satisfação e um mecanismo que, ao ser automatizado, gera uma higiene mental 
extremamente saudável. Esta é a temática deste segundo volume: apresentar novas fer-
ramentas para que todos possam melhorar sua visão do belo que existe ao nosso redor, e 
que normalmente nos passa despercebido.

CAPÍTULO 1
MOLDURAS COMPOSICIONAIS

Uma grande gota d’água caiu do teto sobre o rosto do homem que dormia no 
chão, envolto em peles de animais. Acordou assustado, podia ouvir as batidas do seu 
coração, abafando o ruído dos demais pingos d’água se espatifando no chão. O dia 
anterior tinha sido extenuante e triste. O grupo tinha caminhado o dia inteiro em busca 
de comida, mas não conseguiu nenhuma caça. Além disso, um membro da comunidade 
morreu envenenado pela picada de uma serpente. Um suave raio de luz, repentina-
mente, adentrou a caverna, iluminando alguns apetrechos de caça que estavam junto 
da parede, fazendo com que o homem tomasse uma decisão. Silenciosamente, ele se 
levantou e foi despertar os demais companheiros. Após alguns minutos, eles todos ca-
minharam em direção à entrada da caverna. Nesse instante, puderam observar, através 
da moldura que a entrada proporcionava, a paisagem da savana com cor amarelada, 
assim tingida pelos primeiros raios solares. Em fila indiana, desceram a encosta na di-
reção do riacho próximo.

A espera por uma eventual presa poderia ser longa. Volta e meia eles afastavam 
os arbustos, formando uma pequena janela, permitindo, dessa forma, espreitar algum 
possível animal. Instintivamente, esses homens primitivos utilizaram as primeiras mol-
duras composicionais. Dando um salto no tempo, podemos imaginar a seguinte cena: o 
comerciante estende no chão um pano e deposita sobre ele a mercadoria que pretende 
vender.Para chamar a atenção dos transeuntes, escolhe uma cor berrante para o pano. 
Em que ano ocorre essa cena? Talvez 2500 A.C. ou mais. Desde então, mudou alguma 
coisa? A resposta é não. Basta ver os camelôs contemporâneos. Nestes casos, coexis-
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tem com os referidos panos, tabuleiros de madeira pintados, que possuem uma borda 
de madeira pregada para impedir que a mercadoria eventualmente caia e, ao mesmo 
tempo, delimitar uma área. É o caso dos feirantes atuais. Essa delimitação de área serve 
também para ressaltar os produtos colocados à venda. Ao longo dos séculos, a evolu-
ção tecnológica trouxe o vidro. Surgiram as vitrines e, com elas, a profissão de vitrinista. 
Cabe a esse profissional arranjar os produtos dentro da vitrine de modo que os clientes 
sejam atraídos para a loja em questão. Atualmente, temos a televisão como suporte 
tecnológico para o tv marketing. Neste caso, a vitrine é a tela do televisor. A bancada do 
feirante, o pano do camelô ou a vitrine do shopping center fazem o papel de moldura. 
Ou seja, definiremos como moldura todos os recursos usados para direcionar o olhar do 
eventual comprador. Vale a pena lembrar que, ao olharmos o mundo através da máquina 
fotográfica, estaremos utilizando para isso o visor, que em última instância é uma moldu-
ra. O mesmo podemos dizer dos astrônomos, que, ao examinarem o Universo, o fazem 
através do telescópio, que desvela uma outra realidade com outro tipo de moldura. O 
microcosmo do biólogo é revelado através da moldura proporcionada pelo microscópio. 

O nosso cotidiano foi invadido por dezenas de objetos que, de tão corriqueiros, 
passam despercebidos como molduras. Podemos citar os espelhos retrovisores dos au-
tomóveis  ou até mesmo o nosso velho espelho, no qual nos miramos todas as manhãs. 
Se essas molduras são tão importantes na nossa sociedade, como aplicar esse conceito 
na fotografia? Essas molduras têm o formato de letras do alfabeto.As mais usuais são 
“L”, “U”, “O” e “V”. Sua finalidade é conduzir o olhar do espectador para o ponto de inte-
resse da foto. Conclusão: as molduras composicionais conduzem o olhar do espectador 
para o centro de interesse da foto, eliminando distrações e gerando mais impacto. Va-
mos aos exemplos e analisar a composição com molduras.

Eram sete horas da noite. O navio singrava o canal de Beagle, rumo ao estreito de 
Magalhães. A garçonete oriental, trajando vestido bordô com apliques dourados, sorriu 
e se aproximou da mesa,estendendo o cardápio. Este era bordô escuro, compondo ton 
sur ton com o carpete e a toalha, ambos cor de vinho. Instintivamente, olhei em volta da 
mesa à procura de mais elementos que pudesse enriquecer a cena. A resposta veio rá-
pida: diante de mim descortinava-se uma inesquecível paisagem. Montanhas pinceladas 
de neve no seu topo, se contrapondo a um céu azul repleto de nuvens, as quais, de onde 
eu estava, pareciam tocar os cumes das montanhas. Emoldurando a cena apresentava-
-se uma cortina adamascada, na cor ocre avermelhada. Notei que a curva da montanha 
travava um suave diálogo com a curva da cortina. Não tive dúvida. Saquei a câmera e 

Foto 1.1
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fiz duas fotos. A primeira eu bati tendo a paisagem como fundo, colocando o zoom em 
105mm. A segunda, fotometrei pela luz interna. Posteriormente, eu a fusão das duas 
fotos. Para isso, selecionei a cortina, fiz uma cópia, ajustei o contorno e colei sobre a foto 
da paisagem. Fiquei contemplando e sorvendo a cena por vários minutos, num esforço 
supremo para eternizar aquele instante, adicionando a alegria de enxergar ao prazer da 
refeição, que, com toda certeza, adquiriu outro sabor. O resultado final foi a foto 1.1.

No edifício onde tenho escritório, temos o salutar hábito de tomar um café duas 
vezes ao dia. O primeiro às 10h e outro às 16h. Nessas oportunidades, discutimos 
política, esporte, religião e ciência. Se dependesse de nós, com certeza, mudaríamos 
o Brasil e o mundo. Para tal utilizamos a lanchonete situada na cobertura. Suas pare-
des são amarelas com caixilhos fixos redondos. Um dia, no período da manhã, notei a 
moldura que a janela redonda criava para a janela do edifício em frente. A sombra da 
janela amarela gerava um volume extra, fornecendo a tridimensionalidade necessária. 
Além disso, havia um contraponto entre as duas geometrias. Uma delas, a da janela da 
lanchonete, era curva, enquanto que a outra era formada por retângulos. Pedi licença 
ao pessoal que estava comigo, fui até a minha sala e peguei a câmera, com uma lente 
zoom 16-85mm (24-125mm). 

Observei que, se me deslocasse um pouco, teria a sombra da curva coincidindo 
com a aresta da janela do edifício próximo e com a extremidade do quadro do visor. As 
sombras que existiam na parede amarela adicionavam movimento  à cena. Utilizando 
a fotometria em matricial e focando a aresta amarela, bati a foto tomando cuidado para 
colocar a janela cinza no ponto áureo superior esquerdo. O uso da teleobjetiva achatou 
a cena, sobrepondo os dois planos. Escolhi o formato vertical para aumentar o dinamis-
mo da foto. Mais tarde, com o Photoshop, apliquei o comando Unsharp para melhorar 
o foco da parede cinza. Estava realizada a foto1.2, que teve como ponto de partida a 
moldura oferecida por uma janela. Ou seja, as molduras são elementos comuns em 
qualquer tipo de ambiente, seja aberto ou fechado. Fique sempre muito atento, pois 
elas podem transformar a estética de nossas imagens, que a princípio seriam comuns 
em imagens de grande impacto.

Foto 1.2
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Foto 1.3

A Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo (SP), se notabilizou pela 
existência de casas de decoração e afins. Ninguém sabe exatamente como isso co-
meçou. As lojas de decoração surgiram no início da década de 70 e se alastraram por 
toda a alameda. Por coincidência, uma empresa de molduras para quadros se instalou 
ali. Para chamar a atenção do transeunte, a empresa colocou um enorme boneco preto 
numa posição na qual segurava uma moldura. Escolhi uma manhã de domingo, apro-
ximadamente às 8h, céu azul, pouco movimento e sem a presença do segurança da 
loja. Levei uma DSLR com uma zoom 18-70mm. Antes de bater qualquer foto, estudei 
a situação. Decidi pelo formato vertical, pois queria dar ênfase ao boneco segurando a 
janela. Escolhi a diagonal da janela laranja, partindo do canto superior direito, porque a 
diagonal conduzia o olhar para a figura do boneco. Notei que existia um diálogo entre as 
partes da cena. A moldura laranja “conversava” com as figuras de cor aproximadamente 
laranja do quadro e com o retângulo vertical adjacente. A luz incidente formava um triân-
gulo que se alinhava com os triângulos gerados pela posição diagonal escolhida. Como 
a luz era intensa, mirei o fotômetro da máquina no branco. Com isso, o céu azul ficou 
bastante denso. A figura do boneco foi cortada para que não pesasse na foto. Coloquei 
a sua  cabeça próxima ao ponto áureo superior esquerdo. Mais tarde, diante da tela 
do computador, verifiquei que existia uma grande distorção de perspectiva. Mantive a 
diagonal laranja, mas aprumei o mais que pude o restante. Com o comando “Levels”, fiz 
pequenos ajustes na luz para eliminar o branco “estourado”. O resultado foi a foto 1.3.

Foto 1.4
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Foto 1.5

O clube  esportivo que frequento tem o estacionamento debaixo do campo de atle-
tismo. Numa manhã de domingo, exatamente às 8h05, estava subindo as escadas do 
estacionamento para o acesso ao clube, quando vislumbrei a foto 1.4. Por sorte, estava 
com uma DSLR e a lente zoom 18-70mm. Percebi que o corrimão da escada e a sua res-
pectiva sombra formavam uma moldura no formato triangular. O piso de borracha cinza e 
as listras brancas de indicação completavam a moldura. Preparei a máquina com a lente 
zoom na posição 18mm (27mm) e fiquei aguardando o próximo sócio subir a escada. 
Quando a sombra ficou dentro do triângulo formado pelo corrimão e sua sombra, apertei o 
disparador duas vezes, sendo que uma delas capturou a cena desejada. Posteriormente, 
transformei a foto em preto e branco.

 
O bairro Vila Olímpia, em São Paulo, sofreu uma transformação extraordinária nos últi-
mos 20 anos. Testemunhei essa mudança. Antigas casinhas geminadas, erguidas nas 
décadas de 40 e 50 do século passado, deram lugar a majestosos edifícios de escritórios. 
Quarteirões inteiros foram demolidos e substituídos por prédios. Um dia, lá pelas 14h, me 
deparei com a cena da foto 1.5. Dois operários de uma construtora estavam demolindo o 
que restou de um galpão. Percebi que duas árvores que haviam sido poupadas geravam 
uma moldura natural para a cena. Naquela ocasião, levava comigo uma câmera compac-
ta. Coloquei o zoom em 105mm, aproximei-me o máximo que pude e cliquei a cena no 
exato momento em que um dos operários erguia a marreta. Aguardei o momento em que 
a marreta ficou parada no ar para obter a foto. Com o auxílio do Photoshop, transformei a 
foto em preto e branco. 

Se a foto 1.5 foi obtida em ambiente de trabalho, a foto 1.6 foi captada durante 
um período de férias.Tínhamos terminado o treinamento para emergências no deck 5 do 
navio, quando minha atenção foi despertada pela seguinte cena: uma senhora cuidava 
dos seus afazeres atrás de uma série de aberturas existentes na estrutura do navio. O 
que despertou meu interesse foi a angulação da cabeça, que praticamente tangenciava 
a aresta da abertura posterior. Esse fato gerava um retrato emoldurado pelo ritmo das 
estruturas e pela letra “L” invertida. Rezando para que a cena não fosse desfeita pelo mo-
vimento da citada senhora, me aproximei e, usando uma câmera compacta, realizei a foto.
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Foto 1.7

A foto acima também está relacionada com a viagem de férias. Ao retornar de 
uma excursão, já ao cair da tarde, observei que um dos oficiais do navio estava parado 
olhando o cais através de uma das portas. A cena repentinamente pareceu-me promis-
sora, pois o navio estava afastado do cais o suficiente para formar uma grande diagonal. 
Coloquei a diagonal saindo quase do terço superior, de maneira que dividisse a foto de 
forma assimétrica. A câmera estava ajustada para ISO 400, abertura f/8, equipada com 
lente 35mm. Nessas condições, eu dispunha de foco integral. Enquadrei a foto, colocan-
do o oficial na moldura formada pela porta. O resultado foi a foto 1.7.

Foto 1.6



30 31

Muitas vezes, a própria luz cria molduras interessantes. É o caso da foto 1.9. Numa 
manhã de abril, aproximadamente às 8h30, ao chegar no clube, caminhando em direção ao 
vestiário, descobri a cena da foto1.9. Uma menina caminhava numa das alamedas. À sua 
frente, distante seis metros, projetava-se a sombra de um dos arcos cobertos pelas trepa-
deiras. Percebi que a perspectiva formada pela alameda e a sombra do arco geravam uma 
moldura. Ajustei a câmera, aguardei a menina atravessar o portal em direção à luz, e realizei 
a foto, tomando o cuidado de colocar a menina no ponto áureo superior esquerdo.

Foto 1.9

Retornando de um wokshop que realizei em Salvador, Bahia, lá pelas 17:00h da 
tarde, descobri uma fonte luminosa que  estava refletindo triângulos. Esperei que a som-
bra de uma pessoa entrasse na cena para realizar a foto 1.18.Nesse caso as molduras 
foram os triângulos sucessivos.

Foto 1.8

Retornando de um wokshop que realizei em Salvador, Bahia, lá pelas 17h, des-
cobri uma fonte luminosa que estava refletindo triângulos. Esperei que a sombra de uma 
pessoa entrasse na cena para realizar a foto 1.8. Nesse caso, as molduras foram os 
triângulos sucessivos.
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As vitrines são molduras naturais. Ao passear pelo Shopping Morumbi, em São 
Paulo, observei a vitrine retratada na foto 1.11. Eram manequins vestidos com roupas 
coloridas, emoldurados por retângulos coloridos dispostos de maneira que, além de pro-
porcionarem uma moldura, geravam certo ritmo com as molduras dos planos posteriores. 
Por outro lado, as cores das roupas dialogavam com as cores das molduras. Esperei pelo  
afastamento dos seguranças do shopping e bati a foto.

Foto 1.11

Bariloche, na Argentina, é visitada pelos brasileiros normalmente no mês de ju-
lho. Contudo, os meses de dezembro e janeiro são surpreendentes. O clima é ameno, 
céu azul na maioria dos dias e o sol se põe às 21h30. Ou seja, perfeito paraíso para 
o fotógrafo. A foto 1.10 foi obtida em Bariloche, durante a descida de um dos “Cerros”. 
Estava acomodado na cadeira do teleférico quando percebi a cena que começara a se 
desenrolar. Distante aproximadamente 150 a 200 metros, duas pessoas subiam peno-
samente a estrada que as levaria ao cume. À minha frente, vislumbrava o vazio, tendo 
como companhia a minha maleta de fotografia, onde estava a lente zoom 70-300mm. O 
corpo da máquina estava equipado com a lente 16-85mm. Com todo o cuidado, troquei 
a lente. Nesse ínterim, as duas pessoas se aproximaram das sombras que o teleférico 
projetava. Esperei pacientemente pelo instante em que um dos turistas ficou entre as 
linhas do teleférico, que, no caso, serviu como moldura. 

Foto 1.10
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Foto 1.12

A foto 1.12 foi captada na Ilha Vitória, em Ubatuba (SP). Nesse caso, aproveitei as 
duas árvores para compor a imagem e formar uma moldura. O que me chamou a atenção, 
no caso, foi a tranquilidade que  a cena transmitia.
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Foto 1.13

Foto 1.14 Numa das excursões por Bariloche, me deparei com a cena da foto 1.13: um portão 
de madeira emoldurava a paisagem. Usando a lente 16-85mm, bati a foto. Posteriormen-
te, com o Photoshop, ajustei a imagem para preto e branco.

A foto 1.14 foi realizada quando eu já estava retornando da Ilha Vitória. No píer, 
pude notar a paisagem através da balaustrada, tendo ao longe as montanhas e as nuvens. 
Coloquei as nuvens no ponto áureo direito superior e bati a foto. 

A visita a um dos “cerros” rendeu a foto 1.15. Ao longe via-se um vulcão chileno. 
Notei que as cadeias de montanhas do primeiro plano serviam de moldura para a paisa-
gem ao fundo. Usei uma lente zoom 70-300, que achatou a imagem, tornando-a quase 
abstrata. Com o auxilio do Photoshop, transformei a imagem em PB, tomando o cuidado 
de gerar todos os tons de cinza.

Retornando de um wokshop que realizei em Salvador, Bahia, lá pelas 17:00h da 
tarde, descobri uma fonte luminosa que  estava refletindo triângulos. Esperei que a som-
bra de uma pessoa entrasse na cena para realizar a foto 1.18.Nesse caso as molduras 
foram os triângulos sucessivos.

Foto 1.15 
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