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Esta é a foto que "roubei" no Emílio Ribas e que não foi publicada sob a alegação de que é "muito chocante" : o
que choca mais, a foto ou a Aids ?

74 IMPRENSA - FEVEREIRO DE 1988



Pontode Vista

O mais novo tabu
Os jornais não publicam a imagem real da Aids

por Olívio Lamas

Sou fotógrafo profissional há 20
anos, sempre trabalhando em jornal .
Nesses 20 anos, fiz e vi muita coisa ,
viajei por boa parte do mundo, tiv e
oportunidade de fazer fotos de todo s
os tipos : de incêndios a corridas de
Fórmula-1, de atropelamentos a des -
files de Carnaval, de rebeliões em pre -
sídios a praias lotadas de mulhere s
bonitas e gente saudável . Sempre tiv e
a certeza de que o trabalho de um
repórter fotográfico, seja qual for o
assunto ou a circunstância, é traze r
para a redação a melhor foto possível
daquilo que estiver acontecendo .

Assim, aprendi a conter meus senti -
mentos na hora de fotografar . Se es-
tou cobrindo . um grande incêndio ,
por exemplo, daqueles em que as víti-
mas, desesperadas, se atiram dos an -
dares mais altos, não me passa pel a
cabeça parar de fotografar para so -
correr alguém. Esse é o trabalho do s
bombeiros . O meu é levar para o jor-
nal as fotos do incêndio e de suas víti -
mas. Graças a esse raciocínio, acho
que consegui sobreviver inteiro a tan -
tas atrocidades e tragédias que, po r
força do meu ofício, tive de presen-
ciar .

A maneira de superar qualquer
trauma ou choque causados por assis -
tir a episódios violentos sempre fo i
ver, no dia seguinte, minha foto pu-
blicada . Além da realização profissio-
nal que isso traz, aquela certeza de te r
cumprido com o meu trabalho, a pu-
blicação da foto compensa tudo : o
desgaste emocional, o risco de vida, o
conflito interior que eventualmente
pode surgir na hora de fazer uma de -
terminada foto . Sempre acreditei, ao
ter publicada uma foto desse gênero ,
que estava dando minha contribuição
para que as pessoas tomassem conhe -
cimento de uma realidade, trocassem
idéias sobre o assunto - enfim, se tor-
nassem mais conscientes do mund o
que as cerca . Por todas essas razões ,
jamais me recusei a fazer qualquer ti-
po de fotografia, por mais difícil, ar -
riscada ou penosa que fosse .

Há um ano, porém, comecei a viver
uma situação que nunca vivera antes -

Lamas: "A intenção é conscientizar"
e, hoje, se depender de minha vonta-
de pessoal, me recuso a fazer matéria s
nas quais tenha que fotografar pes-
soas contaminadas pela Aids . Explico
por quê : só no ano passado, em cum-
primento a pautas de meu jornal, fu i
seis vezes ao Hospital Emilio Ribas, o
único de São Paulo destinado exclusi-
vamente a aidéticos, onde fotografe i
crianças e adultos em várias fases d a
doença. Para fazer essas fotos, obvia-
mente, tive de entrar nas enfermarias ,
me aproximar das pessoas, pedir a
permissão de médicos, enfermeiros e
pacientes, participando, ainda que
por alguns minutos, de um mund o
desolador, onde os doentes sabe m
que não têm cura e que a morte é ape-
nas uma questão de tempo . Vi aidéti-
cos revoltados, violentos até, vi o s
que são simplesmente abandonado s
pela família e pelos amigos, vi crian-
ças que não riem, não fazem pergun-
tas e não se movem das camas .

Nas primeiras vezes, atendendo a
pedidos dos médicos e pacientes, fi z
apenas fotos em plano geral, com o s
doentes de costas ou contra a luz, se m
mostrar rostos ou detalhes . Com o
passar do tempo e sucessivas volta s
ao hospital, me dei conta de que ess e
tipo de foto em nada contribui para o
esclarecimento das pessoas - missão
básica de qualquer jornalista . Foto s
em plano geral ou contra a luz servem
apenas para resguardar a identidad e
dos pacientes - mais nada . Não aju-
dam na compreensão da doença ou

na descrição do abandono a que sã o
relegados os aidéticos, não denun-
ciam a precariedade de nossos hospi-
tais, não alertam para a gravidad e
real da doença .

Foi com essa certeza na cabeça e
uma pequena teleobjetiva de 105 m m
na mão que resolvi fotografar um ai-
dético de perto . A foto foi tirada pou-
co antes do Natal, no Emílio Ribas .
Tive poucos segundos para obtê-la ,
porque as enfermeiras desconfiaram
da lente, diferente das outras qu e
sempre usei, e pediram para que eu
me retirasse . Mas tive sorte : o único
fotograma que pude fazer saiu perfei-
to, no foco, contrastado .

Pertenço a uma geração de fotó-
grafos que aprendeu seu ofício a du-
ras penas, nos tempos em que trazer a
foto pedida pelo editor, mesmo à re-
velia da pessoa que se ia fotografar - a
chamada foto "roubada" - era mai s
do que uma demonstração de talento ,
coragem ou esperteza . Era uma obri-
gação . Dá para imaginar, então, o or-
gulho e a alegria com que copiei a fo-
to e a entreguei aos meus editores .
Mas, aí, comecei a me defrontar co m
o mais novo tabu do jornalismo bra-
sileiro : não publicar fotos que mos-
trem detalhes dos efeitos devastado-
res da Aids sobre as pessoas . Apesa r
de elogiada por todos os que a viram ,
minha foto não foi publicada, sob a
alegação de que era "muito chocan-
te" .

Depois disso, decidi : se depende r
de mim, não farei mais fotos de aidé-
ticos . De nada valeram o risco qu e
corri no hospital ao burlar as regras, e
o desgaste emocional que sofri ao ve r
as pessoas morrendo brutal e anoni-
mamente . Sobraram apenas a angús-
tia e a sensação de impotência por ve r
de perto a realidade da Aids e não po-
der mostrá-la a ninguém . Duvido ,
por exemplo, que o presidente da Re-
pública ou o ministro da Saúde já te-
nham visto, pessoalmente ou atravé s
de fotografias, um aidético em fas e
terminal, como este que fotografei .
Quando "roubei" esta foto, a inten-
ção era, entre outras, a de cumpri r
minha tarefa como jornalista : tentar
despertar a consciência das pessoas ,
desde o presidente da República ao
mais humilde dos leitores . Mas não ti-
ve sucesso .

Agora que tenho a oportunidad e
de publicar a foto (veja na página se-
guinte), gostaria de encerrar este de-
poimento com uma pergunta muit o
simples : o que é chocante, a foto ou a
Aids?
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