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A boa foto sempre começa no

enquadramento
Saber olhar uma cena, escolher o melhor ângulo e selecionar os elementos que
farão parte da foto são importantes processos para conseguir uma bela imagem
Por Luiz Claudio Marigo, texto e fotos

D

a varanda da minha casa, na
Serrinha do Alambari,
descortino um amplo
panorama da vertente oriental do
maciço do Itatiaia, na região da
Serra da Mantiqueira, dentro do
Estado do Rio. Essa encosta é
coberta por grande diversidade de
árvores, densos palmitais e belas
formações de samambaiaçus.

Minha casa é orientada para o Norte
e, assim, o sol nasce à direita dela,
movendo-se ao longo da serrania,
que se mostra de frente, como uma
parede de vegetação. O sol se
esconde atrás da montanha, para o
lado do pico das Agulhas Negras, e
a iluminação se mantém favorável
para a fotografia das plantas e da
paisagem exuberante da floresta.

Da minha janela, observo as
aves e as mudanças do tempo ao
longo do dia. Acompanho o
crescimento da vegetação e suas
variações conforme as estações.
Dali, estou atento também a
oportunidades para fotos. Já usei
desde uma grande angular de
24 mm até uma tele de 800 mm,
e quase todas as distâncias focais

Nesta vista aberta, o lenhador é "esmagado" pela paisagem, já que o corte na imagem sugere que a árvore tem uma altura incalculável
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O uso de um plano
próximo, em uma cena
parecida à foto anterior,
destaca o serrador em
vez da árvore
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Na foto acima, o uso de um enquadramento fechado na casa e nas árvores em sua volta no litoral do Ceará enfatizou a força do vento na região

das minhas lentes. Às vezes é um
gavião pousado numa embaúba,
outras é a textura dos palmitais, ou
ainda o efeito da luz do amanhecer
no conjunto da mata.
Quando vislumbro algo que me
convida a fazer uma foto,
imediatamente penso com que
distância focal vou enquadrar. Ao
perceber uma oportunidade, o
passo seguinte é decidir o
enquadramento. E isso me fez
pensar... O que é o
enquadramento? Qual o seu
significado e importância para a
composição de uma foto? Como
ele se relaciona com os outros
elementos de design da fotografia?
Que equipamentos e técnicas
podemos usar para controlar o
enquadramento de uma foto?
Ao encontrar uma oportunidade
de criar ou montar uma fotografia,
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consideramos imediatamente, e de
uma só vez, os elementos de
design dela. Vemos, com o olho da
mente, composição, linhas e
formas, tons de cinza ou cores, o
momento decisivo para disparar o
obturador, a informação contida na
cena, a expressão do sujeito, o
clima ou astral daquele momento, a
perspectiva, a iluminação, a textura
e o ritmo de todos esses
elementos. Numa fração de
segundo, percebemos tudo isso –
articulamos a linguagem fotográfica
– e, ao mesmo tempo,
enquadramos a cena. O mestre
norte-americano Ansel Adams
chamava isso de pré-visualização.

O QUE É ENQUADRAR?
O enquadramento é o recorte
visual que fazemos do mundo, o
que incluímos no espaço delimitado

pelo filme ou pelo sensor – e, ao
mesmo tempo, o que deixamos de
fora. É como se víssemos o mundo
como um quadro e lhe
recortássemos uma janela pois, ao
fotografarmos, criamos uma
imagem plana a partir de uma
realidade multidimensional. O
francês Henri Cartier-Bresson dava
tanta importância ao
enquadramento que ampliava suas
fotos com uma linha negra
circundando a imagem para dizer
que aquela foto tinha o
enquadramento original feito no
momento de fotografar, sem
cropping posterior.
Fazemos também o recorte
temporal de um acontecimento.
Excluímos o que aconteceu antes e
depois do instante fotografado.
Sequestramos esse momento do
fluxo do tempo, do contínuo

temporal daquele acontecimento,
de seu contexto, o que tem
importância fundamental no
significado daquela imagem. É
como se apropriar de um
fotograma de um filme,
dispensando tudo o que vem antes
ou depois. Essa questão é o
momento decisivo. Aqui, vamos
tratar do enquadramento espacial
da fotografia.

HORA DA ESCOLHA
O enquadramento representa
uma escolha do que iremos
enfocar no mundo. Define a ênfase
que daremos a um aspecto
daquela cena ou acontecimento.
Podemos fazer uma tipologia de
enquadramentos, baseada na
linguagem cinematográfica, e
examinar o que cada aspecto
significa. Cada enquadramento,
sempre articulado com o ponto de
vista – fotografar ao nível do olho,
de cima para baixo ou de baixo
para cima, por exemplo –, implica
também uma narrativa dramática
diferente. E não apenas um ângulo
de visão distinto. A cada variação
do enquadramento, a cada
estreitamento do ângulo de visão,
temos diversificadas “narrativas
dramáticas” e significados da foto.
A vista geral, panorâmica ou
grande plano geral apresenta um
ângulo de visão aberto, mostrando
o horizonte, o céu, abrindo a
perspectiva da foto até o infinito.
Enquadra a cena dentro de um
grande contexto espacial, o maior
possível, sem nenhuma ênfase em
qualquer aspecto particular. São as
fotos panorâmicas, de grandes
paisagens, ou em que um
acontecimento apresenta-se no
primeiro plano e a foto tem um
ângulo de visão aberto, incluindo
uma paisagem muito mais ampla
do que aquele acontecimento. Um
site (olhar.com.br/dicas/
linguagemfotografica.htm), muito
apropriadamente, diz sobre as
vistas panorâmicas que “seu valor
descritivo está na importância da
localização geográfica do sujeito e
o seu valor dramático está no

O enquadramento em close procura mostrar a graça da menina interagindo com os pássaros

envolvimento ou esmagamento do
sujeito pelo ambiente. Pode
enfatizar a dominação do ambiente
sobre o homem ou,
simbolicamente, a solidão”.
Mesmo aves, insetos, outros
seres e objetos pequenos podem

ser fotografados numa vista geral.
Algumas grandes angulares de
ângulo de visão bem aberto e com
foco mínimo curto (30 cm, às vezes
menos) ou câmeras digitais
compactas permitem ao fotógrafo
acercar-se de insetos ou algumas
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Uma vista geral da cidade de Manaus que mostra a geografia da cidade e não destaca nenhuma construção específica ...

aves oceânicas que não fogem
com a aproximação. A narrativa
dramática contida nesse
enquadramento leva o
pensamento do observador além
da percepção das características
do animal e até à compreensão do
ambiente onde ele vive. A foto
“respira” ao mostrar o céu onde
aquela ave voa, por exemplo.
Na fotografia aérea, a vista geral
inclui o horizonte, mostrando toda a
geografia da paisagem e, para isso,
a aeronave deve voar baixo
e a câmera estar nivelada
quase horizontalmente. Esse
enquadramento também deixa a
paisagem “respirar”, enquanto
uma vista aberta ou plano geral,
que é um enquadramento mais
fechado que vista geral, enfatiza
um determinado aspecto da
paisagem, como o encontro das
águas de dois rios amazônicos ou
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cicatrizes deixadas na floresta por
atividades de garimpo.
Uma paisagem também pode
ser fotografada numa vista aberta
ou plano geral, em que, por
exemplo, um conjunto de casario
colonial ocupa todo o quadro, mas
não mostra o horizonte e o contexto
geográfico mais amplo. A ênfase
não é mais no ambiente geral, na
situação geográfica daquela cena,
mas num aspecto ainda amplo,
porém determinado. A foto não
quer mais dizer “veja todo o
contexto geográfico desta cena”,
“veja essas crianças e como é a
paisagem onde elas estão”. A vista
fechada escolhe mostrar uma
grande cena, mas uma cena
determinada, e não mais do que
isso. Diz “veja esse grande
conjunto de casas”, “veja esses
ipês floridos”. Se a fotografia é de
gente, divide o quadro fotográfico

entre as pessoas e o ambiente
próximo. Esse enquadramento tem
grande valor descritivo: situa a
ação e situa o homem no ambiente
em que ocorre a ação.

PLANOS FECHADOS
A vista fechada ou plano médio,
se aplicado a pessoas ou a
animais ou plantas, apresenta-os
de corpo inteiro (ou a planta
inteira), sem mostrar o ambiente.
Descreve o assunto principal sem
situá-lo num contexto espacial.
Esse enquadramento em fotos de
árvores, ao mostrá-las por inteiro,
relaciona-se com o ponto de vista:
dentro da floresta fechada, devido
à falta de espaço, é quase
inevitável fotografarmos a árvore
de baixo para cima, criando forte
distorção em que as raízes
parecem imensas e a copa vai
diminuindo com a distância.

... diferentemente do que ocorre na imagem acima, ainda aberta, mas focada no Teatro Amazonas e nos outros prédios do centro da cidade

Mas usar sempre essa
perspectiva em árvores de áreas
abertas pode constituir-se num
cacoete, numa fórmula repetitiva
buscando um efeito dramático,
porém, falsificando a arquitetura
da planta. Essa perspectiva, para
gente ou arquitetura, salienta uma
sensação de poder das pessoas
e dos prédios, mas também
causa distorções e descreve
mal as construções.
O plano americano é um tipo de
enquadramento que se refere
apenas a gente. Vem do cinema
americano da metade do século 20
e mostra as pessoas dos joelhos
para cima. Um enquadramento um
pouco mais fechado, de pessoas
da cintura para cima, chamamos
de plano próximo.
Daí em diante, temos o close,
mostrando apenas o rosto ou parte
do corpo de um ser humano ou de

um animal (ou para descrever um
aspecto de uma planta, sua flor ou
um ramo de folhas, por exemplo).
Com nível de aproximação e
detalhe ainda maior, há o
superclose ou detalhe. Em seres
humanos, o close realça a
expressão do sujeito e traz uma
sensação de proximidade, de
intimidade. O detalhe mostra um
olho, uma pequena parte do corpo
e quase penetra sob a pele.
Quando chegamos ao nível do
detalhe, conseguimos aquelas
cenas abstratas pelo artifício de
isolar aspectos diminutos de seres
ou objetos e ampliá-los muitas
vezes. Acho importante o fotógrafo
ser vigilante para não cair em
fórmulas repetitivas. Se a prática da
fotografia enveredar por caminhos
rotineiros, cheios de cacoetes e
clichês, a criatividade e o prazer
inerente a qualquer expressão

artística serão destruídos.
Um enquadramento ainda
mais fechado, aprofundando
o nível de detalhe, entra na área
da macrofotografia e da
microfotografia, com grande
ampliação, às vezes com o uso
de microscópios.

COISA DE CINEMA
O cineasta alemão Wim
Wenders disse que um
“enquadramento se define muito
mais pelo que não se mostra do
que pelo que se mostra”. Porque
omite o mundo que está fora do
visor e, assim, falsifica a informação
transmitida pela foto? Ao isolar a
cena de seu contexto, o fotógrafo
manipula a realidade. E se ele se
define como um documentarista,
tem responsabilidade pela
veracidade de seu trabalho.
Ou a observação de Wim
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Outro enquadramento
que pode ser usado na
fotografia de natureza é
o proporcionado pelas
imagens panorâmicas,
com planos abertos

Retratos de pessoas, como
deste indiozinho ao lado,
pedem um enquadramento
vertical e mais fechado

Wenders refere-se a uma questão
puramente estética? Preste atenção
aos cantos do visor. Está deixando
pedaços do que está fora do
quadro intrometerem-se na sua
imagem? Vê algo que interfere e
diminui a força da foto?

AS OBJETIVAS
As características dadas pelas
distâncias focais das objetivas são
uma ferramenta para controlar o
enquadramento. O ângulo de visão
mais aberto das grandes angulares
permite incluir mais elementos e
isso diminui o tamanho deles na
composição. O ângulo de visão
mais fechado das teleobjetivas
permite excluir elementos e
aumenta o tamanho. Para isso, as
fotos devem ser tomadas da
mesma distância.
Assim, numa cena em que o
fotógrafo quer incluir mais
elementos no canto da foto,
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mantendo o elemento principal do
mesmo tamanho, deve dar dois
passos para a frente e trocar a
lente de 50 mm por uma grande
angular de 35 mm, por exemplo.
Ou, para excluir elementos nas
margens da foto, anda para trás e
troca a 50 mm por uma tele de
105 mm. No entanto, as grandes
angulares aumentam a separação
de planos, enquanto as teles
compactam os planos, isto é, as
distâncias entre os elementos da
fotografia parecem aumentar com
as grandes angulares e diminuir
com as teles. Tudo isso o fotógrafo
pode usar, para o bem ou para o
mal. Com uma objetiva zoom, essa
operação é quase automática.

A MOLDURA
Ao pensar no enquadramento,
devemos também refletir sobre as
proporções do quadro que usamos
para fazer o recorte da realidade,
isso é, a moldura: a máscara do
filme ou o tamanho do sensor. As
câmeras de filme 35 mm ou as
digitais full frame fazem as fotos na
proporção 2:3 Esse é um formato
dinâmico. Há uma sensação de

movimento na relação entre as
duas dimensões, diferente do
médio formato 6 x 6 cm, quadrado,
que transmite certa imobilidade. A
vantagem do médio formato é a
maior resolução (maior número de
pixels), o que possibilita
ampliações maiores, com mais
nitidez. Mas poucos fotógrafos
resistem à tentação de fugir desse
formato estático e cortar (crop) as
fotos para um formato retangular,
mais dinâmico.
Ainda uso filme devido ao
formato da máscara da câmera
Hasselblad X-Pan, de 24 x 65 mm,
na proporção 2:5,4. Gosto desse
formato para fazer paisagens
panorâmicas, mas resisto à
tentação de usá-lo de forma
indiscriminada, apenas para fazer
“um efeito diferente”, como é
comum vermos em algumas fotos,
sem o rigor de boa composição
e da fotografia em geral.
A Hasselblad X-Pan usa filme
35 mm e sua máscara é maior
apenas na dimensão horizontal.
Com uma lente de distância focal
de 45 mm (lente normal em
câmeras 35 mm ou full frame),

ela tem um ângulo de visão na
dimensão horizontal de uma grande
angular, sem separar os planos e
apequenar os elementos da cena.
Uma serra num segundo plano
próximo mantém sua grandiosidade
porque é fotografada mais de perto
do que com uma câmera 35 mm e
não diminui de tamanho devido à
característica da grande angular de
separar os planos e diminuir o
tamanho dos elementos da
composição. Mas 24 x 65 mm não
é um formato fácil de usar e fazer
boas composições.
Não entendo até hoje por que
os fabricantes nunca fizeram as
máscaras ou sensores das
câmeras fotográficas na proporção
áurea, de 1,85:3, em vez de 2:3.
É um formato extremamente
harmonioso e encantador, talvez
pela relação com a natureza, com
o crescimento biológico, com
algumas proporções nos seres
vivos. É conhecida desde a
Antiguidade e foi muito utilizada
pelos artistas da Renascença.
O formato dos sensores, se
correspondesse a essa proporção,
seria de 22,25 x 36 mm, em vez de
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Acima, foto de um sanhaço-de-encontro-amarelo, feita com uma tele de 800 mm, na
Serrinha do Alambari (RJ); abaixo, enquadramento parecido nos tuins em uma embaúba

24 x 36 mm. Mas podemos cortar
as fotos nessa proporção com a
ferramenta de crop, que pode ser
selecionada na barra de
ferramentas do Photoshop. Basta
escrever as dimensões da foto na
proporção áurea nos quadros de
largura (width) e altura (height).
As linhas que definem o crop vão
cortar a imagem no formato
determinado e o tamanho da
imagem automaticamente vai
mudar para essas dimensões.
Mas se você pretende fazer isso,
lembre-se, ao enquadrar, que vai
perder uma faixa horizontal em
cima ou embaixo do quadro,
quando mudar a proporção.

ADEQUAÇÃO AO ASSUNTO

Abaixo, foto de samambaia feita com enquadramento na proporção áurea (1,85:3)
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Lembro-me de um livro sobre
embarcações brasileiras cujo layout
detestei porque o projeto gráfico
desconsiderava a orientação das
fotografias, quase todas, claro,
acompanhando a horizontalidade
dos barcos e da água. A moldura
das fotos determinada pelo
designer era quadrada e os
barcos precisavam espremer-se
nessa proporção, sem espaço na
frente para navegar.
A beleza de uma composição
depende da adequação do
enquadramento ao assunto.
Decididamente, é difícil fotografar
um trem ou uma sucuri estendida
com a câmera na posição vertical.
Minha primeira abordagem de uma
oportunidade de fotografia é
intuitiva e faço o enquadramento
quase automaticamente. E o
assunto quase que determina se a
foto será horizontal ou vertical. Mas
logo depois, se tenho tempo,
considero a possibilidade de
fotografar no outro sentido, para ter
a mesma foto com as duas
orientações. Penso no destino final
do meu trabalho e, como pretendo
sempre publicar minhas imagens
em livros e revistas, tento fazer
detalhes, outros aspectos do
mesmo tema e enquadramentos
alternativos para capa e para
página inteira de revista, nas
duas orientações.
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O plano aberto evidencia o ambiente amazônico em que estava a jaó, ave terrestre que atravessava o Rio Japurá para fugir da subida das águas

FÓRMULAS PRONTAS
Um clichê comum sobre
enquadramento é a ideia de usar
elementos nos cantos da foto para
“enquadrar” e desse modo chamar
a atenção para o assunto. Essa é
uma questão de gosto. Eu não
gosto porque é uma fórmula e uma
contradição com a criatividade,
principalmente se muito repetida.
Criatividade implica um espírito livre
que não utiliza soluções
previamente arranjadas, isto é,
clichês e fórmulas. Para mim,
geralmente, esses elementos para
enquadrar o assunto simplesmente
atravancam a composição e
ocupam espaço no quadro,
retirando importância do tema
que desejo enfatizar.
Ao descrever uma tipologia
de enquadramentos, sugeri que
diferentes ângulos de visão das
cenas continham uma narrativa
dramática específica. Mas também
o que incluímos ou deixamos de
fora traz outros significados e
informações para a foto – e não
somente por causa da natureza do
ângulo de visão.
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Ao buscar um enquadramento,
não olhe apenas para os cantos do
visor procurando evitar a poluição
visual de formas estranhas que
interferem na imagem. Olhe mais
longe – em duplo sentido – e veja
se ao incluir ou cortar outros
elementos isso não amplia a
informação da fotografia ou até
transforma o seu significado.
Sempre pensamos no
enquadramento articulado com a
composição, é claro, mas
considere também a informação ou
o clima da fotografia.
Em março de 1993, numa
viagem de barco no Amazonas, me
deparei com um jaó (Crypturellus
undulatus), uma ave terrestre,
chamada localmente de macucaua,
nadando no meio do Rio Japurá.
Ele estava fugindo de uma área de
várzea em que as águas estavam
começando a subir no ciclo de
inundação anual.
Pensei logo em enquadrar a
ave de perto, para mostrar as
características da plumagem, mas
o que uma ave terrestre estava
fazendo no meio desse imenso rio

amazônico? Resolvi fotografar o
jaó mostrando a outra margem do
rio, a várzea. O resultado foi uma
foto de importância científica,
publicada depois numa nota na
revista de ornitologia Ararajuba.
Uma foto que ilustrava a
importância dos rios amazônicos
como barreiras para a dispersão da
fauna. Tudo porque olhei para
longe, além das margens do rio e
do primeiro enquadramento.
O enquadramento é apenas
o primeiro momento da criação
de uma foto. Muitas vezes, um
momento fugaz, decidido numa
fração de segundo. No entanto,
é no pequeno retângulo do visor
que delimitamos o que será
mostrado e o que continuará
oculto, ou seja, aquilo que
não poderemos adicionar
posteriormente. Diversos cortes
da realidade podem significar
outras mensagens. Escolher
o enquadramento pode ser o
primeiro passo para uma grande
foto, rica de significado –
ou de uma foto medíocre,
sem surpresa ou interesse.
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