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O FATOR TEMPO
NA FOTOGRAFIA

Desde quando a fotografia surgiu, em
meados do século 19, ela se mostrou
um instrumento perfeito para eternizar
qualquer cena. A fotografia recorta
um fragmento do espaço-tempo,
transformando o presente em passado

Essa capacidade revolucionou a nossa

sociedade, permitindo o registro para a

posteridade das culturas, dos costumes,

dos eventos sociais de qualquer espécie,

das guerras e das mudanças políticas. Ou

seja, a fotografia se tornou uma ferramenta

importante para a História.

Mas, se a fotografia registra a nossa

realidade, o quanto ela é fiel ao fato regis-

trado? Muitas vezes, a foto de determinada

localidade ou até mesmo o retrato de uma

pessoa se mostra melhor do que a realida-

de. Esse fenômeno chama-se fotogenia.

O contrário também pode ocorrer - é co-

mum, ao retornar de uma viagem de férias,

o autor descobrir que as fotos realizadas

são uma pálida representação da paisagem

ou cena vislumbrada na ocasião. O mesmo

pode acontecer com o fotojornalista: por



ter pouco tempo para construir a matéria,

o profissional registra milhares de fotos

para possibilitar a escolha daquela que

gera maior impacto.

O advento da fotografia digital modifi-

cou esse cenário! pois permite ao fotógrafo

ver o resultado imediatamente após a

captura do evento. O aproveitamento do

tempo disponível para a tarefa é total, pois

o fotógrafo pode bater centenas de fotos

no local e escolher aquelas que ele julgar

como melhores. Ou seja, a fotografia digital

trouxe um ganho de tempo.

A questão que surge é a seguinte:

como a fotografia captura o espaço-tempo

no qual estamos imersos, será possível

criar uma foto atemporal? A resposta é

positiva. Uma das possibilidades consiste

em gerar fotos que não indiquem a época

do registro. Nos exemplos a seguir, as

fotos mostram o envelhecimento dos

materiais ao longo do tempo em virtude

da ação eólica e da corrosão. Ao compor

imagens abstratas dessa ação, construí-

mos obras atemporais.

A foto 1 foi obtida por ocasião de uma

viagem ao interior paulista. Passando ao

lado de tambores abandonados, vi de re-

lance as cores que se misturavam com a

ferrugem. Parei o veículo no acostamento

e retornei a pé aproximadamente cem

metros. Posteriormente, tratei a foto com

o Photoshop a fim de saturar as cores.

A foto 2 foi o resultado de um passeio

pelo centro de São Paulo. Durante a

volta, observei as rachaduras do piso

do Viaduto do Chá, próximo ao Teatro

Municipal. Ajoelhei-me e comecei a

fotografar. Quando percebi, o trânsito

estava parado, aguardando eu terminar

a sessão de fotos. Mais tarde, diante do

computador, realizei que as rachaduras

do piso pareciam galhos de uma árvore

que emolduravam uma mancha que, por

acaso, representava o sol.

Ao passar na Avenida Nova Faria

Lima, em São Paulo, após um forte

vendaval, observei um painel caído na

calçada e todo rasgado. Rezando para

que a prefeitura não retirasse o painel de

imediato, voltei no dia seguinte e cliquei

a cena da foto 3. Por fim, a foto 4 foi

gerada pela ação eólica sobre um muro

da Avenida Morumbi, em São Paulo.
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