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TRATAMENTO DE TEMAS

Uma das melhores maneiras de dls-
crplrnar a nossa act lv idade fotog16f ica
consiste em trabalhar segundo um dado
opt ico ou tema -  a lgo escolhido por nos
propnos, ou talvez escolhido para tema
de uma competlQ6o ou de exames. lsto
obf lga-o a organizar as suas ideias e pla-
nif icar o tratamento dado ao assunto.
Alguns temas dao maior rmporrancia ao
conte0do da imagem, alguns a estrutura
da rmagem, e aos concei tos e ideias que
a fLrndamentam. Em projectos documen-
tais do trpo (Um dja na vida de._.) ,  o
conteldo da imagem 6 de primeira impor-
tancia.  A funqeo da sua ou das suas
fotografias consiste em narrar uma his,
16r ia ou descrever um acontecimenlo,
ou ainda ajuddr a explrcar uma sr luaqSo.
Um-_tema do t ipo (Profundidade)) ou (Mo-
vimento))  6 mais exigente do ponlo de
vista de concepq;o, estrulura, e das qua-
l idades especiais da imagem totog16f ica.

Podemos considerar uma outra div isao
entre os temas que podem ser tratados
numa 6nica tologrcl ia, num par detas ou
numa sequ6ncia de rmagens Uma imagem
rinrca pode conslr turr  d mdnetra mats
imediata de resumrr um concei to s imples
do l ipo da <<alegtaD ou (pena)) ,  ou uma
quaJrdade como a ( lext ! ra)  ou um (pa-
drao)). Podem'se realzar comparaqbes se
essa rmagem [rnica se div id i r  nalural-
mente em comparlrmentos.  Duas loto-
graf ias di ferentes olerecem uma maror
l r l ierddde para real tzdr compdraqoes e
estudar contrastes. As semelhanqas (por
exemplo de fundos, de i lumrnag6o, de
dimensSo da imagem, etc.)  em ambas as
imagens aiudareo a subl inhar as di feren
Qas nos temas pr incipais.  Uma s6r ie de,
por exemplo, quatro a seis fotografias
darA aanda uma maior l iberdade - torna-
-se possivel contar uma hist6ria ou ex-
plrcar um processo, mostrar variaq6es de
tempo e lugar, desenvoiver um tema,
Al6m disso, pode se subl inhar aspectos
part iculares,  por exemplo escolhendo cui
dadosamente a dimensao da prova e a
sua apresentaQao.

Por outro lado, o uso de v6rias rrta-
gens pode di lu i r  e l ragmentar as suas
ideias se lhes lal lar continuidade. Tente
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cndr Lgag6es, ta lvel  recorrendo a rela
Q6es pr6prias do tema, ao uso de uma
estrutura de imagem semelhante ( formas,
composiqSo),  d narraQeo de uma hisr6r ia
(uma forte l igaqSo narrar iva),  e a uma
apresentaqeo f inal  bem pensada.

A escolha do tema

Temas de retl.afos. Pense em todas
as maneiras possiveis de apresentar um
indiv iduo -  a t rabalhar,  em casa entre
os seus objectos predi lectos, com a tami-
l ia,  v ia jando, descansando ou dedicando-
se a um hobby. Compare a sua apa-

r€ncra pobl ica e a real idade pr ivada. Tudo
isto obr iga a alguma paciencia e a gastar
algum tempo procurando conhecer o seu
tema, observando a sua apa16ncia f isica
e os seus h6bitos, procurando aspectos
da sua vida verdadeiramente interessan-
tes e representativos.

Outrd mdneira de trabalhar consiste
em real izat uma s6rie de diferentes retra-
tos que ao serem juntos formem um
grupo, por exemplo, uma fotografia de
cada {ami l ia que vive na sua viz inhanqa,
cdda uma delds ;  f rente dd por la da
respectiva casa (pode usar a mesma dis-
t6ncid entre d m6qutna e o tema. a
mesma i luminaQao, e a mesmd drmens6o
da prova f inal  a f im de obter uma cena
cont inuidade).  Deixe cada grupo de pes-
soas agrupaa-se sozinho. Pode ate mos-
lrar as suas reacQ6es ao facto de serem
fotografadas - algumas posando, olJtras
envergonhaoas.

TenIe fotogratar separadamente todos
os membros de uma famil ia nas suas
diferentes casas. e f inalmente todas lun-
tas numa festa- Monte as suas lotogratias
de modo que a semelhanqa de tragos
famil iares possa constl tuir um aspecto
de cont inuidade.

Temas estruturais. Neste caso o ele-
mento prancipal  pode ser s implesmente
um padr6o, o movimento, a cor, etc.
Tente produzir  uma s6r ie com um es-

Figutas 9.1 a 9.8 Um tema sihples baseado na
procuta e uso de uma cor
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Figuta g.g-Patte .le una s6tie docomentar soo.e
uma cidade. As dite.entes dimensdes das prolas
d1o atguma vatiedade ao assunto

quema de cores semelhantes, por exemplo
o tema azul da s6rie de f iguras g. '1 a 9.8.
Procure descobrir temas apropriados que
oferegam muitas varjag6es de conteido,
tonal idade e forma, preservando no en-
tanto a dominante. A incorrecta cor de
i luminaQeo, os f i l t ros, os rel lectores colo-
ndos e a sobre ou subexposiqao podem
ser usados se contr ibuitem para dar va-
f iaq6es interessantes, Procure fazer oe
cada fotograf ia uma imagem completa,
satisfat6ria em si mesma.

Um projecto a preto e branco sobre
o tema ( luzr pode comeqar pela const-
deraQao de todas as qual idades do rema
- bri lho, refracaSo, sombras projectadas,
ref lexos. etc -que voce considera rm-
portantes. Leve o seu tempo a aprectar
tudo isto, anotando o efeito da luz sobre
as v6rias formas e superf icies, sob di le-
rentes condig6es atmosf6ricas. Em seguida
estude a sua l ista de pormenores com
interesse. el iminando os semelhantes e
procurando definir cerca de uma dizia
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de caractedsticas que pretende apresen-
tar (que podem ser montadas depois da
exposigao). Procure agora temas e t6c-
nicas apropriados A sugestSo de cada
aspecto, por exemplo a luz solar ret lec-
t ida numa janela num bloco de escri t6-
r ios, ou longas sombras de pessoas e
automovets.

Nao despreze a fotografia (macro)),
e tente igualmente usar acess6rios apro-
priados, prismas, di lusores, etc. Recorde
que a pel icula de 9160 maior passada a
papel duro pode tornar irregular o re-
bordo das zonas i luminadas, aumentando
a sensaQeo de i r radiaqSo e de br i lho.

Temas naftativos / documentais. Re-
ferimo-nos agora a hist6rjas do t ipo (O
Gato que Fugiur, (Um dia de pesca no
r|oD, etc.,  ou ainda qualquer s6rie sobre
uma indistr ia local.

Nao se l imite a juntar seis fotografias
insipidas de uma igreia, os correios, a
escola, a cemara municipal,  etc.,  sem
quaisquer relaQoes entre s i ,  chamando-lhe

deoois (Um retrato da Cidade)) . . .  Plani-
f ique previamente as suas imagens. Quais
sao as suas impress6es do seu povo,
da sua indistr ia, com6rcio, act ividades
de lazer? Procure conscienciosamente re-
lag6es entre as imagens obtidas com
{ormas semelhantes ou complementares,
usando os fundos, esquemas de cores
comuns, etc. As pequenas coisas tamb6m
contam. se sente que a cidade est6 opri-
mida com anoncios e sinais, cada foto-
grafia pode conter algum t ipo de antn
cro, ou peto menos uma oas rmagens
pode estar povoada deles (use uma tele-
-objectiva a distancia, ou recorra e mon-
tagem). Se a principal caracterist ica geo-
gr6fica da cidade 6 o campan6rio de
uma rgrela ou uma estrutura em aQo,
deixe-a dominar o horizonte em pratica'
menle caoa rmagem.

A hist6ria ou elo narrat ivo pode ser
simplesmente a passagem de tempo (ao
longo de um dia,  ou de um ano) ou
uma viagem de um local para outro.

A maior parte das s6ries necessitam tam-
bem de vaiedade visual. Comece por
uma imagem geral intercssante - uma
vista geral  dando o ambiente-e em
seguida concentre-se em 6reas panicula-
res,  incluindo close ups e pontos de vista
vivos e pouco habi tuais.  A imagem t inal
e arnda mais rmportante do que a pr i
meira. Pode, digamos, trazer o obser-
vador de volta ao ponto de part ida,
repetindo a imagem inicial mas, agora,
ao f im do dia-

Os projectos de reportagens de (ac-
tual idade) incluem temas como a docu-
mentaqeo de um com6rcio orr de uma
profisseo; ou a apresentaqSo de uma
ideia de como as pessoas vivem e rea-
gem ao seu ambiente;  ou ainda a repor-
tagem de um acontecimento.  As coisas
acontecem a frente da m6quina. muitas
vezes sem necessidade de qualquer ma'
nipulaQao do fot6grafo. O seu raabalho
consiste portanto em estar no local cerlo
no momento certo, e pensar sul iciente-
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menle depressa para captar os acon_
tecimentos a medida que se veo ven-
I icando.

Para os temas documentais mars
.amplos, raras vezes 6 possfvel real izar
uma cobertuG profunda numa inica vr-
sita. Procure conhecer a pessoa, o oo-
jecto ou a 6rea de tal modo que possa
desenvolver um ponto de vista bem
informado. Deste modo as suas lotogra-
l ias tereo alguma coisa parc dizer,

Veja sempre o que se passa po. tr6s
dos bastidores. Numa s6rie sobre o mer-
cado, por exemplo, pode ser imporranre
mostrar os comerciantes chegando e
montando as suas bancadas; as suas
rela96es com a pol icia e as autoridades;
onde almoQam; o que acontecd quando
chove, no caso de mercados ao ar l ivrej
como decidem os pregos ou resolvem
as querxas; o que acontece no f inal do
dia aos art igos que neo seo vendidos. erc.

As comparag6es - humorlst icas, tr is-
les, sentimentais - seo a sua melhor
arma. A maneira de viver de uma pessoa
Pode ser comparada com a de outra -
ao comer, ao viajar, no trabalho. Por
vezes podem-se conceber imagens com
estruturas e folmas semelhantes, refor-
gando subti lmente os aspectos que deseja
esclarecer. Recorde-se ainda de como a
simpies inclusSo de dois elementos numa
mesma imagem sugere imediatamente
uma relaeSo entre eles ( l igura 9.10).
Dado que a fotografia documdntal 6 noi-
malmente inesperada e repentina, osteja

Fisula 9.lO-Ciagao de rctaqdes tatsas. Deste
ponno de vista o nadadot parcce esta. rctacionado
com as hgutas que o obsetvam de ctma cuE
sombta se prciectd na 6gua Patece | rcat,zat
algum gnnde feito. .

preparado para real izar um bom n0mero
de exposiq6es. Mesmo os profissronars
partem do principio de que t iram um
n0mero de fotografias bastante super:or
ao que de facto aproveitam. As imagens
podem mais tarde ser montadas tendo
em conta uma certa continuidade, varie-
dade e a necessidade de real izar a melhor
cobertura posslvel dos aspectos que se
considera mais imDortantes.

Temas conceptuats. Os temas mais
exigentes e que obrigam a uma maior
interpretaQao sao os relat ivos a con-
ceitos, (harmoniar. (descobert6r, (ale"
griaD, etc. As ideais sao normalmente
mais imponantes do que o tema porque
estes t6oicos s;o semDre mais latos do
que qualquer objecto. Um tema como
(translormaQSo)) pode ser tratado por
uma sequCncia de hist6ria natural,  do
tipo da evoluQ6o de uma larva, ou por
um conjunto de fotogramas em que sur-
jam e se misturcm formas abstractas-
Pode tratar s6ries de derivaq6es de uma
imagem b6sica, ou da maneira como uma
paisagem se altera com a i luminagao,
as mudanqas de estag6es, etc. Pode-se
at6 tentar dar esta ideia com uma unrca
fotografia, usando as meos de um beb6
e de um adulto.

Uma s6rie sobre o t luir das coisas
pode uti l izar a insere6o das tolhas de
uma cotve em close-up, o movimento
tremido da egua passando pelas rochas,
a torma da meo humana, ou o tracado

Figuta 9.ll - Una inBgem documentat que nost'a
simultaneamente uma situa|eo extetiot e intetiol
com bastante simolicitlade.

das luzes num espectaculo de fogo de
art i f ic io.. .  Todos estes objectos podem
ser apresentados de uma maneira abor-
recida e banal pelo fot6grafo, ou trans-
formadas em qualquer coisa de visual-
mente excitante; leve algum tempo a
oensar sobre as possibi l idades oferecidas
pelo seu tema, Aprenda com a sua pro-
pria experienc;a e a part ir  das obras pu-
bl icadas em l ivros e revistas (Apcndi-
ce O).

Murtas vezes as fotografias com maior
impacto deixam uma certa l iberdade a
imaginaqeo de quem as observa. Talvez
possam ser ( l idasD em dois niveis dife-
rentes, como a s6rie de portas apresen-
tada na f igura 9.12, que tem um certo
apelo visual devido ao contraste de cores
e de formas, mas nos deixam igualmente
a pensar como serSo as pessoas que
vivem por tr6s delas. A f igura 5.1 tem
um impacto directo e 6 bastante atraente
mas drz virtualmente tudo de uma so
vez, As imagens que apresentam uma
certa ambiguidade-por pouca que sela
- oodem ser observadas v6rias vezes e
apresentar sempre algo de novo a nossa
imaginaeeo.

AqesentaQeo

Mesmo ao planrf icar ou expor as ima-
gens tente ter uma ideia de como cada
fotogral ia se16 apresentada no l inal.  Um
conjunto de cinco ou seis totografias
montadas num suporte oferecem possi-
bi l idades e l jmita96es bastante diferentes

Figura 9.12-Una saie de pottas, que pode set
olanilicada e aotesentada tle modo a ctia. uma
tua ao gosao do autor,
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da totogralia 6nica por pSgina num 6lbum
ou r€vista, Cada coniunto de imagens
montadas ou num 6lbum dev€ apresentar
um equilibrio de concepg6o, dando si-
multaneamente uma cgrta variedadg, por
exemplo at.av€s da dimensao e da dis-
tribuigSo das imagens principais e secun-
d6rias. Um supoJte grande assemelha-se
a uma parcde de galeria em miniatura,
e de-lhe a possibilidade de (pEnduran)
as suas lotografias de diversas manerras.
Tsnte variar as proporg6€s das imag€ns
de modo a concordarem com o seu con-
teido € estrutura. lsto acrescenta tamb€m
alguma variedade. Por outro lado, a com-
pleta uniformidad€ d€ dimenaeo, forma
e aprEsentageo pode tornar-se 0til para
dar continuidads (l igura 9.12).

Considere cuidadosamgnte o tom de
fundo do supone onde as imag€ns serio
montadas. O cinzento 6 a tonalidade quE
provoca um menor €leito. o brango con-
trasta com as lotografias predominanto.
mente escuras, e todoa os objectos escu-
ros cortados pelo rebordo da imagem
pdfecer6o amputados. Os fundos negros
te160 um efeito oposto sublinhando as
zonas claras e aa foamas brancas disgos-
tas ao longo do robordo das imagens.
Pode-se iuntar vdrias formag irr€gulares
rodeando a imag€m com uma esquadria
fina. As provas montadas ao lado umas
das outras sao 6ptimas se prEtende que
o coniunto seia obsewado como uma
imagem ou padrao contfnuos. As legendas
sob as fotogralias, se bem que em alguns
casos seram necess6rias, apen€s aervgm
muitas vezss para encobrir d€figiencias
das pr6prias imagens.

Os slides a co.ea tgm caracteristicas
bastante especiais. Se usar um projectgr
para os apres€ntar em sequgncia numa
sah as escuras, o eteito obtido assEm€-
lha-se a voltar as p6ginas de um livro,
com uma imagem de dimensao semelhante
por cada p6gina. lsto 6 6ptimo para
imagens inicas ou pares de imagens con"
secutivos, mas as s€qu€ncias msis longas
podem tomar-se mon6tonas a menos quE
s€ usem proiectores que permitem dis-
solver a imagem. Estes proicctores e o
uso do .6om s6o discutidos no capttulo
seguinte.

PBOJECTOS

P 9.1 - FaAa uma s6rie de cinco
fotogratias monocromiticas que ilustrem
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uma das relaC6es s€guintes, sublinhando
a sua interdepEndencia: (a). pessoas 9
animais; (b), pessoaa e edil icios; ou
ainda, (c), pessoas e m6quinas. Util ize
a variagao das dimens6es das imagens
para produzir um conjunto bem equili-
brado.

P g.2-.fira quaro retratos nos quais
os temaa apresentem algumas carscte s-
ticas comuns (por sx€mplo tgnham a
mesma idade, usem 6culos, vistam um
uniloime, Etc.). Mostrs o factor comum
mas procurs retratar a individualidade de
cada pessos.

P 9.3 - Compar€ a maneira d€ rEtratar
uma cidade em cada um dos Eeguintes
fot6gralos: Lee Friedlandgr, Bruce David-
son, H€nri Canier-Bresson. Em qus Est6
mais interEssado c€da um destEs fot6-
grafos nessas fotogr8firs?

P g.4-Usando as meos para expri-
mir emo96es, produza tr6s totografias,
cada uma delas exprimindo um doa ss-
guinteg tEmas - tiria, ternu.a, tensSo,
meditaCeo.

P 9.5- llustre trgs dos s€guintes tE-
mas, usando um par de imagens em csda
caso: simpl6s/complexo, jovem/idoso,
alto/baixo, 6spEro/macio.

P 9.6 - R€alize doze sxposig6es a
pr€to e branco sobre um dos seguintEs
temas: rodas; ponas; janelas. Fage provas
de gontaqto dessea negativos e ampli€
os quatro mglhoras.

P 9-7 - Realize uma s6rie documental
de quatro imagens monoc,omSticas sobre
(crianqas a brincaD, (comprasr' ou um
(passeio de fim de semana)).

PERGUNTAS

P 9.t - Ouve-se muitas ;Ez6s dizer
que ((a m6quina n6o mentE)). Oiscuta
esta afirmagao, dando exemplos que
apoi€m a sua opini6o, e compare a natu"
reza da imag€m recebida pela m5quina
com a recEbida oelo olho humano.

P 9.2-Discuta as verias maneiras
de oblet continuidade ao produzir uma
sequencia de imagens sobre um dado
tema.
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