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 Rio GRande 
do sul 
Cerro do Jarau,  
Quaraí

 TocanTins
Berçário de tartarugas-
da-amazônia 
(Podocnemis expansa).
Parque Nacional do 
Araguaia, Pium.
Imagem finalista do 
prêmio Veolia Wildlife 
Photographer of the 
Year 20128

Zé Paiva fez uma graciosa transição do 
comercial ao autoral apoiado na disciplina 
do conhecimento e no desejo de passar  
uma mensagem positiva. Por Hans Georg

Do ponto de vista de um inculcado pessimista, 
esta entrevista começou mal. Logo na 
introdução, disparei: “Tu és mais conhecido 
como fotógrafo de natureza…” Ao que, 
ponderadamente, o entrevistado argumentou e 

desenvolveu seu desagravo. 
“Um problema que tenho sentido nos últimos tempos é este 

rótulo imposto pelos meus interlocutores. Costumam apresentar-
me assim: ‘Este aqui é o Zé Paiva, fotógrafo de natureza’. Parece 
que eu não faço, não gosto e não posso fazer outra coisa que 
não seja natureza! Acabou virando uma camisa de força. E 
eu discordo veementemente desta rotulação; parece que há 

uma necessidade das pessoas de classificar tudo. Para eles, 
me apresentar apenas como fotógrafo é muito vago. Eu sou 
fotógrafo, ponto. Quer classificar? Sou um generalista!” 

Isso tudo foi dito na maior calma e sem rancor algum. Zé, um 
praticante do budismo, é está sempre com um sorriso tranquilo, 
franco e aberto, daqueles que estampam o rosto das pessoas de 
bem com a vida, e exerce uma coerência muito clara entre o que 
vive e o que pensa em todos os instantes. 

Mas vamos à apresentação formal. O portoalegrense José 
Luiz Martins Paiva é engenheiro mecânico, pós-graduado em 
fotografia, fotógrafo e professor de fotografia. 

Ah, e curte foto de natureza! 

Fotógrafo generalista
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Zé Paiva 

Web:  
www.zepaiva.com 
www.vistaimagens.
com.br

Bio: Profissional na fotografia desde 
1984, iniciou-se no fotojornalismo e 
depois produziu um grande volume 
de imagens publicitárias e 
corporativas. Passou a ensinar 
fotografia em 1995, em instituições 
como UDESC, UFSC e Univali e 
também em Blumenau e Porto 
Alegre. Atualmente ministra oficinas, 
palestras e workshops de fotografia, 
além de ser jurado em concursos. 
Tem fotos publicadas em 30 livros de 
diversos autores e já produziu e 
lançou quatro livros autorais. 
Realizou mais de 20 mostras 
individuais e tomou parte em 17 
coletivas. Possui obras no acervo do 
MASC – Museu de Arte de Santa 
Catarina – e na Coleção Pirelli-MASP 
em São Paulo. Foi destaque e finalista 
em concursos de fotografia como o 
International Photo Awards, o Wildlife 
Photographer of the Year, o PX3 Prix 
de la Photographie, o Prêmio 
Conrado Wessel e o Prêmio Funarte 
Marc Ferrez de Fotografia, que 
ganhou em 2012 com o ensaio 
Iluminados: Personagens da Ilha de 
Santa Catarina. 

Equipamento: Câmeras Nikon 
D300s e D200; lentes Nikkor 
16–85mm f/3.5–5.6, 80–400mm 
f/4.5–5.6, 17–35mm f/2.8, 60mm 
f/2.8 Micro e 105mm f/2.8 Micro; 
flash Nikon Speedlight SB-800;  
tripé Manfrotto com cabeça de 
esfera Arca-Swiss; extensor de flash 
Visual Echoes; difusor Honl Photo 
Traveller 8; Apple MacBook Pro.

Livros individuais publicados:
• Santa Catarina: Cores e 
Sentimentos, Escrituras, 2004

• Expedição Natureza: Santa Catarina,  
Letras Contemporâneas, 2005

• Expedição Natureza: Gaúcha, 
Metalivros, 2008

• Expedição Natureza: Tocantins,  
FM Editorial, 2012

conheça… 

“Formei-me engenheiro, mas foi quando entrei 
pela primeira vez num laboratório de revelação 
que tive certeza de qual seria minha profissão”
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 Rio GRande 
do sul
reserva Biológica do 
são donato, Itaqui

 Rio 
GRande do sul
Gelo na margem da  
lagoa da Mangueira, 
estação ecológica  
do Taim

 Rio GRande  
do sul
Cobra-verde-das-árvores 
(Philodryas æstivus), 
Cânion Fortaleza, Parque 
Nacional da serra Geral

 TocanTins
Garça-moura  
(Ardea cocoi) no rio 
Javaés, Parque Nacional 
do Araguaia, Pium

Sendo da mesma geração do Zé, foi para mim 
bastante interessante relembrar os anseios daquela 
época. Descolar um trabalho e viver em Florianópolis 
era o desejo de nove entre dez jovens gaúchos dos 
anos 1980. E ele, ao contrário de tantos, capacitou-se 
muito bem antes de ir, construindo uma base segura 
para o sucesso. 

Ele não tem certeza se o gosto pela fotografia vem 
de um registro profético – onde aos quatro anos 
ele aparece em uma foto com uma câmera “tipo 
Rolleiflex” pendurada no pescoço –, ou se surgiu aos 
18 anos, quando revelou os slides de sua viagem no 
conhecido “trem da morte” pelo Peru. Aliás, esse era 
outro ritual de passagem daquela geração.

Mas ele pode afirmar que foram as frequentes 
temporadas em Bagé, na fronteira com o Uruguai, que 
apuraram seu gosto pela natureza e pela literatura. 

“Eu passava todas as minhas férias, tanto de verão 
como de inverno, invariavelmente em Bagé – claro, 
com algumas escapadas até a praia. Lembro-me de 
sair a cavalo com um livro de aventura debaixo do 
braço; procurava uma árvore para subir e ler. Isto lá 
pelo final da infância, começo da puberdade.”

Ainda no período da infância tardia, por volta de 
onze anos, recebeu o que podemos chamar de sua 
primeira pauta fotográfica. “A minha lembrança da 
fotografia como uma coisa importante é de uma 
viagem pelo Uruguai com minha avó. Eu assumi o 
papel de fotógrafo da viagem. Dali em diante, passei 
a ser o fotógrafo oficial nas viagens da família. Pelo 
menos eu me considerava como tal! Não lembro se a 
família concordava...” 

A história dá aqui um salto de sete ou oito anos, 
direto ao segundo ano do curso de engenharia. “Foi 
durante a faculdade que meu interesse pela fotografia 
despertou. Para ir de trem até o Peru, levei uma 
Olympus Pen, emblemática e diminuta câmera 
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Logística de um dia em campo

1 Na noite anterior, planejar o dia seguinte: qual 
é o melhor lugar para fotografar ao 

amanhecer e nos diferentes períodos do dia em 
função da luz, das marés, do vento, da Lua etc. 
Por exemplo: o amanhecer normalmente é 
ótimo para aves, já os animais de sangue frio são 
mais fáceis de achar nos horários mais quentes.

2 Acordar muito cedo, antes de clarear o dia; 
tanto pela luz quanto pelos animais. O 

equipamento já foi deixado limpo e organizado na 
noite anterior. Geralmente saio a campo sem 
tomar um café da manhã propriamente; deixo 
para comer mais tarde. A hora do almoço 
normalmente é a hora de descanso; dependendo 
da região, está quente demais pra fotografar. 
Final de tarde é o segundo horário nobre, pela luz 
e pelos bichos. A noite é a hora de baixar fotos, 
fazer backups, limpar o equipo e muitas vezes 
ainda cozinhar, para só então descansar. Isso 
quando eu não invento um light painting!

3 O ideal de uma expedição em termos de 
logística, no meu ponto de vista, é uma 

combinação entre muito planejamento, para 

aproveitar melhor o tempo em campo, e os 
acasos que ocorrem no percurso. Planejar inclui 
pesquisa sobre os locais, conversas com o 
pessoal da região e pesquisadores etc. Gosto de 
uma frase atribuída ao cientista Louis Pasteur, 
algo como: “A sorte ajuda a mente bem 
preparada”. Eu interpreto isso da seguinte forma: 
tem que se estar preparado para os momentos 
de sorte, que todos nós temos. Ou seja: não 
adianta eu encontrar uma onça-pintada no meu 
caminho se eu não estiver com a câmera e a 
lente prontas. A onça certamente não vai esperar 
que eu faça a foto.

4 Eu me considero um fotógrafo generalista; 
não quero ser especialista em nada. Quero 

apenas mostrar o mundo visto pelos meus olhos. 
Meu conceito de expedição é fotografar tudo que 
encontro pelo caminho quando visito as 
Unidades de Conservação e seus arredores, 
incluindo não só as paisagens, animais e plantas, 
mas também o povo da região. Tudo isso com 
um olhar inspirado pelos naturalistas das 
grandes expedições do século 18, que também 
eram generalistas.

Zé Paiva explica que a preparação é a principal fase  
do trabalho fotográfico em uma expedição

que fazia dois fotogramas por quadro de filme (ou seja, 72 
fotos de 24×18mm por rolo de 36 poses). Usei slides e na 
volta, quando vi o resultado, me surprendi e me apaixonei pelas 
imagens. Juntei amigos e projetei, fiz ‘aquela função’; aí comecei 
a me empolgar de fato. Durante esta fase comprei minha primeira 
reflex (SLR), uma Olympus OM-2N. E de forma autodidata resolvi 
estudar fotografia; comprei muitos livros e mergulhei. Como 
engenheiro, estava preocupadíssimo com a técnica...”

Uma vez graduado, começaram as dúvidas quanto ao seu 
futuro como engenheiro. Entrou muito cedo na faculdade, 
aos dezesseis anos, sem saber direito o que estava buscando. 

“Quando terminei o curso, conheci o que na época chamavam de 
comunidade alternativa – nos dias de hoje seria uma ecovila. Eu 
fiquei empolgadíssimo: afinal, viver em comunidade era a solução 
do mundo. Era um bando de cabeludos – inclusive eu!” 

Como presente de formatura, ele ganhou uma passagem de 

 TocanTins 
Vista aérea de lavoura  
com área de floresta 
preservada, lagoa  
da Confusão

 Rio GRande 
do sul
Área de Proteção 
Ambiental do Ibirapuitã, 
santana do livramento

 sanTa 
caTaRina
sempre-viva (eriocaulon 
sp.) em reserva biológica 
privada na serra do Quiriri, 
em Garuva

 TocanTins
reserva extrativista  
do extremo Norte, 
Carrasco Bonito
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ida e volta para a Europa. Juntou as economias e partiu em busca 
de comunidades semelhantes no Velho Mundo. Onze meses depois, 
aterrisou no Aeroporto Salgado Filho usando brincos nas orelhas 
e trazendo três mil fotos na mochila. Quando começou a mostrar 
essas fotos para os amigos surgiu uma questão: Já pensou em ser 
fotógrafo profissional? “Foram tantas pessoas me questionando em 
relação a essa possibilidade que resolvi tentar um estágio. Amigos 
da família me levaram para a sucursal de O Globo e eu fiquei um 
tempo aprendendo por lá. Eles mantinham dois fotógrafos: um 
era o bageense Baru Derkin e o outro era um freelancer que fazia 
texto e foto, chamado Eduardo Vieira da Cunha; hoje ele é artista 
plástico. Foi ali que eu entrei pela primeira vez em um laboratório 
de revelação em preto e branco e por fim tive certeza de qual seria a 
minha profissão.”

Depois da experiência no jornal, ele fez estágio em um estúdio de 
foto publicitária e na sequência começou a trabalhar no jornal Zero 
Hora, onde pela primeira vez recebeu dinheiro para fotografar. E 
ali apareceu a chance, aludida lá no começo, de viver de fotografia 
em Florianópolis. O grupo proprietário do jornal começava então 
seus planos de expansão no estado vizinho. “O responsável por 
montar a redação do Diário Catarinense me deu a dica para chegar 
à cidade antes, documentar a construção do prédio do jornal e 
depois continuar por lá. Só que esse trabalho era pouco e não 
cobriria minhas despesas. Eu conhecia um pessoal de agência e 
fui informado da enorme carência de fotógrafos de publicidade 
por aquelas bandas. Montei um pequeno estúdio, comprei uma 
Mamiya 6×4.5 bem usada, produzi um portfólio de pautas fictícias 
e saí visitando todo mundo. Deu supercerto: começou a rolar muito 
trabalho e fiquei muito tempo na publicidade.”

Estabelecido no mercado, resolveu mimar-se: foi estudar no 
International Center of Photography de Nova York. Fez os cursos Still 
Life for the Fine Art Photographer com Barbara Jaffe e Large format 
com Curt Richter. Na transição para o digital, estudou com Handam.

Até que, um dia, ele ficou saturado daquela vida.”Não aguentava 
mais ficar trancado em estúdio. Me dei conta de que tinha largado 
a engenharia por uma paixão e que eu precisaria reencontrar esta 
paixão. Comecei a dedicar-me mais seriamente às fotos que eu fazia 
durante as trilhas de final de semana.” Procurando uma maneira de 
fazer seu trabalho autoral render, passou a fazer projetos de livros. 
Dos seus quatro livros publicados, três são projetos pessoais.

Embora já fosse profissional renomado e estabelecido, Zé não 
se acomodou e voltou a estudar mais uma vez. Concluiu o curso 
de pós-graduação em fotografia na Univali. O mais bacana disso 
foi o seu trabalho de conclusão. “Eu fotografei em estúdio o lixo 
de diferentes classes sociais, em três momentos: misturado como 
eu catei, com a parte reciclável limpa e organizada em forma de 
mandala, e por último, a parte orgânica já virando húmus.”

Zé está num momento alto de sua carreira: foi contemplado no 
prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia de 2012 pelo seu trabalho 
de retrato documental Iluminados: Personagens da Ilha de Santa 
Catarina. Perguntamos: é bom ganhar um prêmio destes? “Em 
termos! Até hoje eu percebo que é difícil entrar no círculo dos mais 
conhecidos. Eu vejo poucos nomes novos em festivais e curadorias. 
Tenho minha parcela de culpa: fiquei muito tempo investindo 
no comercial, só me dediquei mais seriamente ao autoral nos 
últimos oito anos. Acho que obtive um bom retorno, em termos 
de reconhecimento: estou na Coleção Pirelli-Masp, fui finalista 
no Conrado Wessel e agora veio este prêmio Marc Ferrez, que é 
muito bom ganhar, sim, mas mesmo assim ainda considero-me um 
outsider…” No entanto, é sempre claro que ele busca fazer uma 
fotografia engajada, colaborando para salvar o mundo.

“Tenho tido um bom 
reconhecimento, mas 
ainda sinto-me outsider”
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