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Para fazer uma fotografia bonita, não basta
apenas ter a vontade, o equipamento, o motivo.
É necessário, sobretudo, ter sensibilidade, saber
olhar e ver o que muitos não vêem... Perceber a
luz perfeita, o contraste, as nuances... Assim
como o jogo das formas, as tonalidades, o horário
mais favorável. Ao fotografar gente, é necessário
conseguir captar as emoções, as diferentes
expressões, posturas, e, mais uma vez, a luz e a
sombra, tão importantes para expressar belezas!
Nas fotografias de Fúlvio Martins Santos
percebe-se tudo isso. Transmitem não apenas a
beleza captada com extrema sensibilidade, mas
uma poesia – a poesia das formas, a poesia das
tonalidades e nuances, a pintura poética de uma
verdadeira obra de arte em cada foto!
Nascido em Ruy Barbosa (BA), aos pés da
Serra do Orobó, na região da Chapada
Diamantina, teve impregnado em seu ser a
mestra Natureza – a Mata Atlântica, a Caatinga e
o Cerrado, com sua grande diversidade biológica
e características muito peculiares.
Mudou-se para Brasília com um ano de idade,
onde se encantou com o amplo cenário do
Planalto Central do Brasil, suas vegetações, as
cores do céu em seus diversos momentos, sua
população, o jeito de viver do brasiliense e, em
especial, a arquitetura de Oscar Niemeyer que,
juntamente com o urbanista Lúcio Costa
contribuiu para que Brasília fosse considerada
Patrimônio Mundial pela UNESCO, com a maior
área tombada do mundo (112,5 Km2).
Neste livro, Fúlvio Martins Santos traz uma

síntese da sua percepção de Brasília, uma
apresentação desta cidade, que certamente
encantará a todos os que desejam conhecê-la,
apresentá-la a amigos e familiares, representar o
Brasil perante outros países.
Photography: the art of looking
To make a beautiful photograph, it is not enough
just to have the will, the equipment, the target. It is
necessary, above all, to have sensitivity, to know
how to look and see what many do not see... To
catch the perfect light, the contrast, the nuances...
Just like the game of shapes, the shades, the
timing. To have the sensibility of photographing
people, capturing emotions, different expressions,
postures, and, once again, light and shadow, so
important to express beauties!
In the photographs of Fúlvio Martins Santos
you can see all this. They convey not only the
beauty captured with extreme sensitivity, but a
poetry - the poetry of forms, the poetry of shades
and nuances, the poetic painting of a true work of
art in every photo!
Born in Ruy Barbosa – BA, at the foot of Orobó
Hills, in Chapada Diamantina region, he had
impregnated his being with nature - the
ecoregions of Atlantic Forest, Caatinga and
Cerrado, with its great biological diversity and very
peculiar characteristics.
He moved to Brasília at the age of one, where
he was enchanted by the wide landscape of the
Central Plateau of Brazil, its vegetation, the colors
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of the sky in its various moments, its population,
the way of life in Brasília, the architecture of Oscar
Niemeyer, who together with the urbanist Lúcio
Costa contributed to Brasília being considered a
World Heritage Site by UNESCO, with the largest
land area in the world (112.5 Km2).
In this book, Fúlvio Martins Santos brings a
synthesis of his perception of Brasília’s scenario,
a presentation of this city that will surely delight all
those who wish to visit it, present it to friends and
family, and represent Brazil before other
countries.

Um livro da Editora Pimenta Malagueta. Salvador-BA.
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