Vida de Fotógrafo

O fotógrafo carioca Custódio Coimbra registra, de cima para baixo, a sombra de um dirigível nas areias de Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ)

O olhar nas alturas de

Custódio Coimbra
Um dos melhores fotojornalistas brasileiros em atividade
lança um livro que inclui grandes fotos captadas lá do alto
POR VALMIR MORATELLI

E

le já “colocou” a lua em
uma das mãos do Cristo
Redentor e “pousou”
um dirigível nas areias da praia
de Ipanema em um domingo de
sol. Custódio Coimbra é um fotógrafo das alturas. Suas lentes
estão quase sempre posicionadas
de cima para baixo, em um ângulo
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pouco convencional e, por isso
mesmo, prontas para registrar cenas cotidianas a partir de uma visão que poucos têm acesso. Custódio é, sem exageros, um fotógrafo de atitude e altitude.
Ele acaba de lançar o livro Rio
de Cantos Mil, pela editora Réptil
(preço sugerido R$99), com mais

de cem fotos. Alguns dos trabalhos
mais emblemáticos, reunidos nesta obra lançada recentemente, são
as fotos aéreas. Ele explica que a
técnica está em buscar um ponto
de onde se tenha dimensão dos
fatos. “A fotografia aérea tem sua
magia. É raríssimo fazer duas fotos
do mesmo lugar. Como, normal-

Fotos: Custódio Coimbra

As fotos aéreas, feitas
com ângulo quase
perpendicular em
relação ao chão, são
uma das marcas de
Custódio Coimbra
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mente, o fotógrafo está em movimento, é quase impossível uma
foto se repetir”, diz. Nota-se que
Custódio opta por fotografar o
mais perpendicular possível, chapando os elementos em um único
plano que, sem volume, mais parece um mapa, um desenho, muitas vezes abstrato. Tudo proposital. “Gosto de deixar a dúvida:
de onde ele fez a foto?”, sugere.
Custódio usa, basicamente,
uma Canon EOS Mark III e lentes
f/2.8 17-35 mm, 28-70 mm e 70200 mm. Não recorre a tripés.
Um olhar “do alto” é um outro
ponto de vista sobre a cidade. Como dica a quem quer fazer fotos
assim, ele atenta para a velocidade
do obturador. “Devido à trepidação e ao movimento de onde
se está, é necessário atenção à velocidade do obturador. Prefiro
sempre tentar usar 1/1000s, no
mínimo”, afirma.

Custódio Coimbra
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Sem medo de altura

O requisito básico para fotografar perto das nuvens, quase de
cabeça para baixo, é não ter medo
de altura. Custódio já fotografou
de avião, helicóptero, planador,
asa-delta, dirigível e até parapente.
“Quanto menos equipamento,
melhor. Mas é comum ter de trocar de lentes durante as coberturas. Todo cuidado é pouco nessa
hora. Frieza e atenção são quesitos
fundamentais”, alerta.
Além de tranquilidade e segurança, necessárias para uma
boa foto nas alturas, o fotógrafo
depende, na maioria das vezes,
do aluguel de um helicóptero. Algumas das oportunidades surgem
com o dia a dia, pelo trabalho no
jornal O Globo, no qual está desde
1989. Entre uma pauta e outra,
sempre que possível, ele aproveita
para fazer registros pessoais. “Como trabalho para a editoria ‘Rio’
(que abrange assuntos gerais da
cidade), cubro os acontecimentos
do cotidiano. Chuva, sol, manifestações, do luxo ao lixo. Entro
às 8h e normalmente não sei para
onde vou. Cada dia é uma surpresa”, conta Custódio.
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Depois de esperar
durante três horas na
estátua, Custódio
registrou o amanhecer
do Rio a partir da “visão”
do Cristo Redentor
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O ex-presidente
Fernando Collor
de Melo parece
ter a cabeça
servida em uma
bandeja durante
o velório de frei
Damião, em 1997

Nesse trabalho está incluída
uma vasta leva de temas. Da praia
à montanha, das baianas girando
na avenida ao jogo de futebol, das
arquibancadas do Maracanã aos
blocos do carnaval de rua... “Cada
assunto tem uma particularidade.
A questão socioambiental sempre
me pautou. Uma vez, durante um
debate, perguntaram-me por que
fotografo tanto os menores de rua.
Respondi que, se eu tivesse nascido
na Dinamarca, iria fotografar outra coisa. Criança nas ruas é a minha realidade. Alegria, tristeza,
dor, tensão”, lista o fotógrafo.

Foto com afeto

O Rio de Janeiro é não só cenário para as fotos, como também
a personagem principal. Carioca
do bairro de Quintino, subúrbio
da cidade, Custódio conhece bem
cada ponto peculiar de sua “personagem” preferida. O que, para
ele, é fundamental, pois permite
escolher a locação das fotos. “Desde a colonização portuguesa temos
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relatos da beleza da geografia local.
Montanha, floresta e mar. Nasci
aqui, trabalho aqui e quanto mais
a conheço, mais tenho intimidade
com a cidade. Quanto mais próximo, mais afeto. E ao trabalhar
com o afeto, mais verdadeiro é o
seu trabalho”, afirma.
Uma sequência de fotos bastante conhecida de Custódio é a
que ele fez da paisagem do Rio de
Janeiro a partir do braço do Cristo
Redentor, em uma altura de mais
de 710 metros. O fotógrafo ficou
lá em cima por cerca de três horas,
para pegar o amanhecer do dia.
“Consegui uma autorização
para subir no braço ainda de noite
(há uma escada dentro da estátua).
Meu objetivo foi fotografar o Rio
acordando e, para minha sorte,
amanheceu um dia lindo. O Sol
despontando no horizonte e a cidade mudando de cor. O silêncio
era enorme. Tive a sensação de
ver a cidade pelos olhos do Cristo,
com o ângulo que ele ‘vê’ a cidade
todo dia”, conta.

Documento

Apontado como um dos melhores fotojornalistas brasileiros
em atividade, Custódio trabalha
para jornais desde 1978, dos veículos alternativos do tempo da
ditadura ao O Globo, passando
pelo Última Hora e o Jornal do
Brasil. Desde quando começou,
nunca saiu de cena.
Fotografia para ele é um registro documental para outras
gerações. É dessa forma que, daqui a algumas décadas, pretende
que analisem seu acervo. “Tenho
clareza da importância desses registros. Faço parte de um grupo
seleto de documentaristas que
vem escrevendo a história recente do país. Uma documentação
visual que, se for preservada, pode ajudar futuras gerações a entenderem o passado e o presente
em que estarão vivendo. Sei que
a fotografia é um desses instrumentos. Acredito que ela tem o
poder de transformar”, analisa
Custódio, que começou a foto-
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Custódio analisa que, se comparado com o resto do mundo, o
mercado de livros de fotografia
no Brasil ainda é incipiente, mas
já começa a despertar um interesse
maior. “O custo de impressão é
muito alto. Ficamos atrelados a
um patrocínio. Poucos profissionais, ainda, conseguem publicar
um livro autoral”, afirma.
Esse panorama começa a mudar a partir do momento que surge
interesse internacional pelo trabalho dos profissionais brasileiros.
O próprio Custódio, por exemplo,
expôs fotos em Paris, em 2005.
“Somos um país de excelentes fotógrafos. Os brasileiros estão entre
os melhores do mundo. Primeiro
tivemos a escola europeia; depois,

O ex-secretário de
Estado dos EUA,
Henry Kissinger,
flagrado durante
uma limpeza nasal

a

Fotografia e arte

a americana. E agora temos uma
escola própria, não só brasileira,
mas sul-americana”, afirma ele.
“Pressinto uma nova era. Imagem
em movimento. Acho que os fotógrafos do futuro vão misturar
vídeo e foto para contar a sua história”, diz o repórter fotográfico,
já imaginando as cenas que poderá
captar lá de cima.

ilustrativ

singer tirando sujeira do nariz
numa conferência para mais de
quinhentas pessoas. Fidel Castro
dando uma desmunhecada... Cada foto tem uma história”, relembra o fotógrafo carioca.

Imagem

grafar aos 11 anos. “Fui mascote
de um clube de fotografia em
Quintino, na década de 1960.
Naquela época, eram comuns
esses clubes, que se formavam
em torno da mágica de ver uma
imagem aparecer dentro de uma
bacia com água. A minha primeira câmera foi uma Yashica com
uma lente normal”, recorda.
Com o trabalho de fotojornalismo, Custódio já cobriu alguns dos fatos mais importantes
da história recente, como as campanhas presidenciais desde 1989;
as visitas de presidentes como
Gorbachev, Ronald Reagan, Fidel Castro e Jacques Chirac ao
Brasil; a vinda do Papa João Paulo II, além do diplomata americano Henry Kissinger e do líder
tibetano Dalai Lama. Cada registro tem uma recordação. “Fotografei o Gorbachev na favela
da Rocinha, muito espantado.
De Ronald Reagan fiz a foto de
um judas com o seu nome, no
trajeto da comitiva. Henry Kis-

Livro de Custódio Coimbra
Setembro 2010 • 47

