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Terrana,
fotógrafo da natureza

Ele tem a Terra no nome e faz juz a isso: desde que se formou, em São Paulo, dedica-se 
a fotografar a natureza e o ambiente, num registro sempre atento – tanto às belezas do 
planeta, como aos danos que este padece, vítima de incêndios, erosões e devastação. 

Carlos Terrana é o autor das fotos que ilustram as páginas desta edição da Plenarium 
– fotos que gentilmente cedeu a publicação, no intuito de mais uma vez contribuir para o 
desenvolvimento da consciência ambiental no país. Há muitos anos, ele também divulga, 
em seu site¹ na Internet, imagens cuja reprodução é expressamente franqueada a estudantes 
e professores universitários, para uso em trabalhos escolares, elaboração de aulas, etc.
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Terrana conheceu a fotografia quando estudava Artes Plásticas na Fundação Armando 
Álvares Penteado (FAAP), na capital paulista. Ali, em 1974, foi convidado por professores 
a participar da criação de uma escola de fotografia – a FOCA, instalada com espaço para 
exposições, laboratórios e estúdio numa antiga garagem. A essa experiência inaugural ele 
atribui muito da conquista de uma linguagem própria.

Logo, porém, o fotógrafo iniciaria sua “carreira sólo”: atraído exatamente pela idéia 
de fotografar o cerrado, o pantanal, o Araguaia...Terrana decidiu deslocar-se para o centro-
oeste e radicar-se em Brasília. A esse tempo, ele reconhece, sentia-se motivado pelo trabalho 
documental, mesclando a aventura da viagem à descoberta das maravilhas do território 
brasileiro. Entretanto, à medida em que as viagens se sucediam, ia se dando conta das 
dimensões da destruição ambiental em curso, até finalmente concluir que, em verdade, 
fotografava um bioma em extinção. A partir desse momento, passou ao registro da 
destruição em processo.

Na década de 80, o trabalho realizado ao longo de cinco anos como fotógrafo e editor 
de fotografia em uma revista no então Ministério da Educação e Cultura veio agregar a sua 
bagagem uma fina compreensão do valor da vivência de aprendizado institucional para 
crianças e adolescentes. Ocorreu-lhe, então, a idéia de criar um site para expor suas imagens, 
colocá-las a disposição dos estudantes (para ilustração de trabalhos e outras atividades 
escolares), e – ao mesmo tempo - difundir noções sobre a importância da preservação da 
natureza. Assim, em 2001 criou o “SOS Cerrado”: ali, não apenas “preserva” a natureza em 
imagens, como documenta a extinção, e divulga informações sobre a questão ambiental, 
procurando cultivar o respeito à fauna, à flora, às nascentes dos rios, enfim, sensibilizar o 
público para a proteção ao patrimônio natural.

Carlos Terrana observa que a proteção ambiental sempre esteve ligada à fotografia: 
segundo ele, o primeiro parque nacional do mundo ocidental, por exemplo, foi criado em 
1870, nos Estados Unidos, na região de Yellow Stone, após o Congresso americano ter visto 
a exposição dos trabalhos do fotógrafo William Henry Jackson, cujas imagens teriam sensi-
bilizado os congressistas para a beleza do lugar e incentivado a iniciativa pioneira. 

Terrana lamenta, no caso brasileiro, que a Constituição não tenha incluído o cerrado, 
nem tampouco a caatinga, entre as matas sob proteção ambiental, declaradas patrimônio 
nacional, a exemplo do que se deu com a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia.

“O cerrado fornece água para três dentre as mais importantes bacias hidrográficas bra-
sileiras – a amazônica, a do São Francisco e a do Prata. Concentra metade das nascentes do 
São Francisco. O cerrado é coração do Brasil” – ele adverte.

Notas

1 Saiba mais em: www.terrana.com.br
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