FOTOGRAFIA DE NATUREZA

Gato-maracajá: a foto foi publicada
em folheto do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos: fotógrafos podem
colaborar com gestores, mas não
devem ser obrigados a isso
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Grupo de fotógrafos de natureza em ação: exigência de doação de fotos para autorizar o acesso aos parques vai contra princípios éticos

Todo profissional deve lutar pelos

direitos do fotógrafo
Fotógrafos de natureza têm passado por constrangimentos com exigências de
gestores de parques e regulamentos de concursos. É hora de refletir sobre isso
Por Luiz Claudio Marigo, texto e fotos

U

ma desgraça nunca vem
sozinha. Recentemente,
os fotógrafos de natureza
souberam da instrução normativa
do ICMBio que lhes exige
autorização para fotografar nas
unidades de conservação – até
nas áreas abertas ao público–,
fazendo discriminação da atividade,
impondo-lhes controles, exigindo
todo um trâmite burocrático e
cópias das fotos em troca de
autorização ou, nas palavras
do presidente da instituição,
a “obrigatoriedade da doação”
do material bruto produzido.

Souberam também do regulamento
do concurso 20 Prêmio Foto Arte
Brasília – Natureza, Meio Ambiente
e Sustentabilidade.
Do ICMBio, os fotógrafos não
esperavam outra coisa, embora
desejassem algo muito diferente,
pois a instrução normativa em vigor
já apresentava os mesmos vícios
que a nova, em gestação, e que
será apenas “aperfeiçoada”.
Mas, do concurso de fotografia
ambiental do Foto Arte Brasília,
a expectativa era de regras mais
justas e amigáveis. Os fotógrafos
esperam de patrocinadores e

organizadores de concursos
fotográficos pleno respeito pelos
direitos autorais.
No caso desse concurso,
até uma análise superficial do
regulamento indicava a intenção de
usá-lo para formar um banco de
imagens para o World Wildlife Fund
– WWF Brasil. Além disso, os
direitos sobre as fotos premiadas
e sobre as que fossem participar
de uma exposição prevista pelo
concurso, passariam a fazer parte
do acervo do WWF – para as
campanhas educativas e de
conservação da natureza.
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Vista aérea da Serra dos Órgãos, dentro da
área do Parque Nacional do mesmo nome,
no Estado do Rio de Janeiro: fotografar em
Unidades de Conservação está cada vez
mais difícil para os fotógrafos de natureza
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É interessante notar que as
fotos que fariam parte da exposição
não receberiam prêmio financeiro.
As intenções eram nobres e o
objetivo, altruístico, pois a doação
seria para uma instituição de
conservação da natureza. Mas
o que isso tem a ver com um
concurso de fotografia? Esses
dois eventos apresentam questões
importantes sobre direitos e
deveres dos fotógrafos. É hora de
pensar, amadurecer alguns
conceitos e tomar uma posição.

FOTOS EM ÁREAS PÚBLICAS
Rômulo Mello, o presidente do
ICMBio declarou, numa entrevista a
um jornal especializado em meio
ambiente, que “o fotógrafo
normalmente não tem restrições
nas áreas de livre acesso”, mas
são inúmeros os casos de
amadores e até profissionais que
foram impedidos, por funcionários
do ICMBio, de fotografar nos
parques federais brasileiros e até
convidados a se retirar da unidade
de conservação, sofrendo prejuízo
e discriminação, sendo tratados
como cidadãos de segunda
categoria. O presidente do ICMBio
afirmou também que “nosso
propósito é reconhecer todos os
direitos autorais”, referindo-se
apenas a dar o crédito das fotos –
que é um direito moral do autor
e obrigação exigida pela lei –
quando o ICMBio utilizá-las em
publicações, enquanto exige
“obrigatoriedade da doação”
do material bruto produzido pelo
fotógrafo. Direito autoral é muito
mais do que ele supõe.
A lei de direito autoral é clara
quando diz que “cabe ao autor
o direito exclusivo de utilizar, fruir e
dispor da obra literária, artística ou
científica”. E que são seus direitos
morais, entre outros, o de
“conservar a obra inédita”, o
de “assegurar a integridade da
obra, opondo-se a quaisquer
modificações...” e que esses
direitos “são inalienáveis e
irrenunciáveis”. Como isso seria
possível se o material bruto
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passasse às mãos do ICMBio? Ao
ceder as fotos, o fotógrafo perderia
o controle sobre sua produção.
Um órgão de governo pode
exigir algo assim, impondo tais
condições para um cidadão
fotografar nos parques nacionais?
Nunca ouvi falar do governo exigir
direitos autorais, mercadorias ou
qualquer outra coisa além de
impostos, em troca de qualquer
coisa, muito menos de autorização
para um cidadão exercer uma
atividade legal em terras públicas.
O ICMBio justifica essa
exigência como “uma forma de
compensação pela disponibilidade
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da imagem, pelo fotógrafo que teve
acesso às dependências da UC”.
Suponho que isso queira dizer que
se o ICMBio permite ao cidadão
entrar no parque e fotografar as
paisagens, plantas ou animais, o
fotógrafo deve uma compensação
ao ICMBio. Mas se qualquer
cidadão que pagar o ingresso
ao parque pode entrar e as terras
das unidades de conservação
são áreas públicas, por que para
fotografá-las alguém deveria
tramitar burocracia, sofrer
discriminação e ser “obrigado
a doar fotos”?
O presidente do ICMBio justifica

a tramitação burocrática e a
cobrança de valores para autorizar
trabalho fotográfico nas unidades
de conservação afirmando que
“nos casos em que esse trabalho é
feito com a finalidade de geração
de lucro, por que não remunerar a
fonte desse lucro? Afinal, há um
custo de manutenção da
biodiversidade e da beleza cênica,
objeto da obra de arte. Além do
custo mensal de servidores
disponibilizados para fazer a gestão
da UC, há custos de vigilância, de
fiscalização, de logística para
resguardar a área. Então, quando a
fotografia ou a filmagem têm por

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no Amazonas, apoia a fotografia
de natureza sem causar constrangimentos a fotógrafos profissionais ou amadores

reservas federais era obrigação
do Estado e que pagávamos
com impostos os salários dos
funcionários do ICMBio e “os custos
de vigilância, de fiscalização e de
logística para resguardar a área”.

CAÇADOR DE IMAGENS

objeto gerar lucros, não sendo
meramente artística ou informativa,
caracteriza o uso do meio
ambiente, atividade que deve ser
regulamentada e cobrada”.
Que ideia interessante. O que o
presidente do ICMBio chama de
“objeto da obra de arte”, ao meu
entender, é apenas a paisagem, a
planta e o animal. A obra de arte
é uma criação do fotógrafo. Uma
fotografia artística, protegida pela lei
de direito autoral, tem origem no
talento do fotógrafo, é gerada pelo
olhar, conhecimento e técnica.
Antes de ler a entrevista, pensava
que a manutenção dos parques e

O fotógrafo de natureza é um
caçador de imagens. Precisa
caminhar devagar, em silêncio,
solitário, discreto e evitando fazer
movimentos bruscos. Seu sucesso
depende dessa atitude. Por isso,
procura unidades de conservação.
É da própria natureza da
atividade do fotógrafo de natureza
não assustar os animais, não
causar impacto ambiental ou
danificar a vegetação. É do
interesse dele manter o ambiente
não perturbado, puro e primitivo.
É desejo dos fotógrafos valorizar
e proteger a instituição que cuida
das riquezas naturais
do País, tema de sua arte. Creio que
é um sonho dos fotógrafos
de natureza ter unidades de
conservação bem administradas,
com amplos recursos para a
implantação e conservação, e que a
instituição responsável por isso seja
uma instituição querida e valorizada,
com força política para fazer frente
às constantes ameaças que a
natureza brasileira sofre de todas as
partes. O trabalho de quem cuida de
um bem como a natureza deve ser

apreciado e apoiado. É uma lástima
que essa instituição se coloque em
oposição e hostilize aqueles que
deveria ver como aliados.
O fato é que os fotógrafos
de natureza amam os parques e
reservas brasileiros e dedicam suas
vidas a fotografá-los e a divulgar a
beleza e biodiversidade. O objetivo
maior do trabalho é trazer para a
sociedade brasileira uma
consciência conservacionista e
ajudar a proteger o patrimônio
natural brasileiro. Assim, dão
sentido social à atividade e
encontram motivação para
enfrentar o desconforto das
viagens, de trabalhar longe de
casa e em ambientes selvagens.
Eles sabem que as pessoas só
amam o que conhecem. E só têm
vontade de proteger aquilo que
amam. Os fotógrafos têm plena
consciência do valor desse
trabalho, sentem que o fazem
para o bem do País e da natureza.
Não podem compreender porque
encontram sempre burocracia,
restrições e dificuldades do órgão
responsável pela conservação da
natureza. Perguntam-se por que
a instituição responsável pelas
reservas dificulta a fotografia e a
divulgação do patrimônio natural.
Em vez de colaboração em
harmonia com os fotógrafos,
o ICMBio cria conflitos e tenta
controlar, restringir e dificultar o
Fotografe Melhor 77

FOTOGRAFIA DE NATUREZA

Sem a ajuda da IPAS, ONG que estuda e protege o mico-leão-de-cara-preta, Marigo não teria conseguido fotografar uma espécie tão arisca

trabalho. Qual o motivo dessa
atitude hostil? Ela contribui para o
bem dos parques e reservas?
E, parece, notícia ruim se espalha
rápido e é contagiosa. Alguns
parques estaduais e municipais
também adotaram a política restritiva
do ICMBio. Até no Bosque da Barra,
na cidade do Rio de Janeiro, os
guardas abordam aqueles que
praticam a fotografia como lazer
e os expulsam do Parque.
Isso aconteceu com um amigo,
durante um curso de fotografia
que ministrava a um grupo de
adolescentes, usufruindo do local
sossegado e belo. Um colunista
do jornal O Globo, Arnaldo Bloch,
também foi impedido de fotografar
em local público com seu celular:
dentro da estação Central do Brasil,
no centro do Rio de Janeiro (RJ).
A toda ação corresponde uma
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reação. Os fotógrafos de natureza,
apreensivos com o rumo que as
coisas estavam tomando,
fundaram recentemente sua
associação, a AFNATURA –
Associação dos Fotógrafos de
Natureza. Organizados, esperam
negociar com os órgãos
ambientais condições mais justas
e condizentes com a Constituição
Brasileira e o Estado de Direito.
Estão otimistas com as últimas
notícias: souberam que uma
jornalista é a atual responsável
pela nova instrução normativa
e que vai regulamentar o uso
das unidades de conservação.
Contando com mais
compreensão por parte uma
profissional da área, os fotógrafos
esperam mais respeito pelos
direitos autorais e pela liberdade
de expressão e de imprensa.

CONCURSOS FOTOGRÁFICOS
Em busca aleatória no Google
com a frase “o objetivo de um
concurso de fotografia é...”,
encontrei: “um concurso de
caráter cultural, com o objetivo de
sensibilizar, estimular e divulgar a
arte da fotografia” e “o objetivo do
concurso é despertar o interesse
pela fotografia, valorizar a fotografia
como registro histórico...”.
Um concurso serve para
estimular a prática da fotografia.
Se é organizado para atrair um
grande número de imagens e trocar
prêmios por direitos de uso das
fotos vencedoras ou das que
receberem alguma forma de
distinção, funciona como uma
licitação, um “toma-lá-dá-cá”,
uma simples transação comercial.
Desvirtua a verdadeira natureza de
um concurso artístico.

O raro uacari-branco: fotos de Marigo ajudaram na criação da Reserva de Mamirauá (AM), fruto de um trabalho entre pesquisador e fotógrafo

O concurso do Foto Arte
Brasília não é o único cujas regras
não são leais com os fotógrafos.
Dois concursos patrocinados pelo
Banco Itaú, sobre árvores floridas
e aves, são piores em abuso
e violação de direitos autorais.
Exigem a cessão dos direitos
das fotos vencedoras, alienando
totalmente o fotógrafo dos direitos
autorais. Pelo regulamento, as fotos
vencedoras passaram a pertencer
ao Banco Itaú e o fotógrafo não
pode mais publicá-las sem
autorização do patrocinador.
É compreensível que o
fotógrafos busquem os prêmios,
o reconhecimento e a visibilidade
proporcionados pelos concursos.
É direito individual assinar o
regulamento e participar, trocando
direitos autorais por prêmios e
visibilidade. Mas é necessário que

reflitam sobre isso, pois agindo
assim estarão reforçando os
maus hábitos dos organizadores,
perpetuando esses regulamentos
nocivos e prejudicando o ambiente
cultural no qual exercem sua arte.
A mais digna resposta a esse
tipo de concurso é simplesmente
não participar, deixar o concurso
morrer de inanição e divulgar, pela
internet e nas conversas com
colegas um protesto contra esses
regulamentos mesquinhos.
É fácil não participar e trabalhar
para modificar esse estado de
coisas. Basta controlar a ânsia de
prestígio e reconhecimento e não
dar um tiro no pé. Aliás, se todos
os fotógrafos assumirem uma
posição firme e consciente, logo
será até um desprestígio participar
de um concurso com essas regras.
Será também um desprestígio para

os organizadores e patrocinadores.
É preciso manter a autoestima
e o respeito próprio.
No mundo, há vários concursos
de fotografia com finalidades
legítimas de valorizar as imagens
e os fotógrafos, visando elevar o
padrão da arte, estabelecendo
níveis estéticos de excelência e
qualidade. Os patrocinadores e
organizadores não se apropriam
das fotos vencedoras, mas auferem
respeito e prestígio ao associar as
marcas a esses eventos.
O mais importante de todos os
concursos de fotografia de natureza
é o Wildlife Photographer of the Year,
da Inglaterra, organizado pela BBC e
pelo Museu de História Natural de
Londres. Grandes companhias
inglesas entram com o patrocínio.
O número de fotos inscritas chega
a 20.000 por ano. As imagens
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JOSÉ TABACOW

Tamanduá-bandeira flagrado no cupinzeiro: fotógrafo de natureza (abaixo) precisa mover-se em silêncio, sem movimentros bruscos para
conseguir boa fotos; não é de interesse dele causar impacto ambiental ou perturbar a fauna; ele joga a favor da preservação e não contra

autorais. E por que não
aproveitariam, se os fotógrafos
aceitam e não reclamam de nada?

FOTÓGRAFOS BENEFICENTES

vencedoras participam de um livro e
de uma grande exposição itinerante
pelo mundo, para divulgar o
concurso e os premiados.
Mas, no Brasil, hoje, boa parte
dos concursos é “aproveitador”.
Se valem da aceitação passiva,
por parte dos participantes, de
regulamentos lesivos aos direitos
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É muito frequente os fotógrafos
de natureza receberem pedidos do
tipo “estou fazendo uma matéria
sobre o uacari-branco e gostaria de
saber se você pode me ceder fotos
para publicar no jornal. Damos o
crédito”. Esse pedido é real e
foi feito assim mesmo: por uma
repórter de um grande jornal
brasileiro, sem falar de pagamento.
Pergunto-me, muitas vezes,
porque nossa atividade é assim
tão desvalorizada... Tenho
vontade de responder que a firma
Marigo Fotografia Beneficente Ltda.
faliu por falta de fundos ou, como
dizia Cacilda Becker: “Não me
peça para dar a única coisa que
tenho para vender”.

Você já experimentou encher
um carrinho no supermercado,
agradecer ao gerente dizendo que
“vai dar o crédito” e ir saindo com
as mercadorias? Eu nunca tive
sucesso nesse empreendedorismo.
Nem cara-de-pau para tentar... mas
recebo de um a dois pedidos por
mês, do mundo todo, para ceder
fotos gratuitamente.
Mas, cada vez mais raramente,
permito a utilização gratuita de
minhas fotos. É um direito que
exerço livremente, mas seleciono
os beneficiários e uso alguns
critérios: cedo fotos para trabalhos
científicos, aulas, teses de
mestrado e doutorado, e para
algum uso que traga benefício para
a difusão de conhecimentos. Não
autorizo o uso de minhas imagens
numa publicação que tem ou
poderia ter ganho comercial ou que
demonstre atitude aproveitadora.
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Os direitos autorais desta foto, premiada pelo concurso Wildlife Photographer of the Year de 1987, continuam em poder de Marigo

Às vezes, cedo fotos para
instituições que me ajudam a
fotografar a região em que um
biólogo seu esteja trabalhando ou
pesquisando um animal raro.
Considero essa cooperação
vantajosa para ambas as partes.
No entanto, tenho resistido
ceder a pedidos de ONGs com
nobres objetivos conservacionistas
e educacionais, mesmo sem
finalidades comerciais como
principal objetivo, porque esse
representa, exatamente, um
bom mercado de trabalho para
fotógrafos de natureza.
As ONGs muito ajudariam
a promover a fotografia de
natureza e, consequentemente,
a conservação da natureza, se
encomendassem trabalho e não
pedissem a cessão gratuita de
fotos aos profissionais. Elas
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simplesmente não colocam a
fotografia nos orçamentos.
É como se não valesse nada.
Mas têm verba para os salários
dos funcionários, para papel de
impressão e para a gráfica.
Ao pedirem fotos, sem verba
para comprá-las, desestimulam
uma atividade que faz parte do
processo social de conservação da
natureza. Trabalham contra sua
própria razão de ser. A divulgação
da natureza brasileira é uma das
prioridades para a conservação
e esse é o trabalho dos fotógrafos
de natureza, dos jornalistas
e de alguns biólogos.

CONTRATOS
Por último, mas não menos
importante, é a questão dos
contratos de cessão de direitos
autorais. Contratos, assim como

bulas de remédios e ingredientes dos
alimentos, devem ser lidos, por mais
difícil que seja a linguagem jurídica.
Se necessário – se a negociação
envolver quantias e direitos
importantes – procure um advogado.
É preciso entender o que você está
cedendo: em que publicação e em
que páginas serão usadas as fotos?
No caso de uma publicação
periódica, em que número da revista
ou jornal sairão as imagens? O direito
autoral é restritivo, isto é, a cessão
das fotos deve ser feita por escrito
e vale somente para a finalidade
determinada no contrato.
Não assine um contrato com
cessão total e irrestrita de direitos
patrimoniais para um cliente. Você
pode querer usar de novo essas
fotos em outra publicação. Mas,
use o bom senso: não se deve
vender uma foto para a publicidade
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A foto acima faz parte da exposição permanente do Parque Nacional de Itatiaia (RJ), que mostra a fauna da região aos visitantes; abaixo, a capa
do livro infantil Busy Monkeys, lançado no EUA em parceria de Marigo com John Schindel, que deu a ele dicas de como negociar direitos autorais

de uma empresa e, na mesma
época, para uma concorrente.
Em contratos internacionais,
especifique o território em que a
publicação da foto poderá ser
distribuída. Quanto maior o
território, maior deve ser o preço.
O mesmo vale para os idiomas
da publicação. O preço de uma
foto para um livro distribuído em
vários países de língua inglesa
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deve ser maior do que se for
vendido apenas na Inglaterra. Se
for distribuído apenas nos EUA,
terá um preço ainda maior, por
questões de mercado e porque
provavelmente a tiragem será
maior. Se for distribuído também
com tradução para uma outra
língua, maior ainda (o território
também será maior).
Num mesmo país, num mesmo
território em uma língua apenas,
verifique a tiragem da publicação.
Quanto maior a tiragem, maior o
preço para utilização. É claro que
você não pode cobrar a mesma
coisa de uma publicação pequena,
de circulação interna e de uma
revista de grande tiragem com muita
publicidade. Mas, fique atento
aos preços de mercado. No frágil
mercado brasileiro – na prática –
mesmo as grandes publicações
recusam-se a pagar os preços do
mercado americano ou europeu.

Determine como será dado o crédito
na foto, isto é, como você assina seu
trabalho – é direito garantido por lei,
não um favor do editor.
Quando estava negociando com
uma editora norte-americana o
contrato para as fotos do livro Busy
Monkeys, para crianças, meu coautor (John Schindel, que teve a
ideia do livro e do texto) veio com
uma frase de que nunca esqueci:
“Não é de bom tom aceitar um
contrato que lhe é apresentado sem
negociar qualquer coisa, mesmo que
esse contrato esteja ótimo para
você”. É uma forma de demonstrar
que você não aceita passivamente
as condições impostas pela outra
parte e também um sinal de respeito
e consideração, mostrando que você
leu o contrato e o levou a sério. Para
saber negociar e depois não dizer
que não sabia, eis o link para a lei
de direitos autorais: planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L9610.htm.
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