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EDITORIAL STUDIUM 40 

A Studium 40 tem como temática principal que 

perpassa os artigos a relação entre fotografia e 

literatura e o fotolivro, como também propostas 

selecionadas de poéticas. Nesse sentido, abre-se 

um espaço para adentrarmos algumas obras 

importantes que podem ser classificadas com o 

termo fotolivro. 

Para Paulo Silveira (2015), é preciso 

diferenciar os chamados fotolivros dos livros 

fotográficos, ou livros de fotos de determinado 

autor, pela carga de subjetividades e narrativas específicas aliadas a um projeto 

gráfico que pensa o livro como sujeito, e não somente as fotografias e suas 

particularidades estéticas. Outro ponto desse autor é o lugar mercadológico do 

chamado fotolivro no campo editorial quando o conceito é generalizado. 

Entretanto, a nomenclatura fotolivro tornou-se uma referência como diferencial 

dos simples álbuns fotográficos publicados, ou então de séries de fotografias em 

formato tradicional, que não exploram as tessituras próprias do imagético como 

um campo relacional da palavra. Muitos desses livros hoje em dia são obras 

raras, disputadas por colecionadores, com preços altíssimos, principalmente por 

causa das edições limitadas que tiveram. Hoje em dia, pela facilidade de acesso 

à impressão, muitos artistas se lançam a produzir seus livros em pequenas e 

limitadas edições com papéis especiais, e alguns com ousados tratamentos de 

arte gráfica, até então de difícil acesso. Campany (2014) atribui o uso do termo 

“photobook” a uma consequência da internet, assim como o campo de estudo 

que a marca. Assim, alguns títulos paradigmáticos, como Barakei (Killed by 

Roses), de Eikoh Hosoe com colaboração de Yukio Mishima, publicado em 1963 

no Japão e com edição espanhola da Lumen Editorial em 1964 (que manteve a 

mesma diagramação, ou seja, um mesmo livro), não eram classificados como 

fotolivros. Badge (2015) também compartilha a visão de que a internet facilitou a 

troca de informações e a percepção do campo; ou seja, indica um país, o Japão, 

salientando a influência de livros ocidentais aos olhos dos fotógrafos nipônicos 

Lygia Neri - [in memoriam]
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publicados nesse país, como William Klein e Robert Frank, e também exemplos 

como o citado acima, de livros japoneses publicados no Ocidente. Mas para ele 

existe um ecletismo positivo no amplo campo do fotolivro como uma nova 

democracia das imagens. Vale ressaltar a produção de uma revista 

especializada no assunto, Photobook Review, já com várias edições e dedicada 

ao tema, trazendo a contribuição de importantes pesquisadores, como Vicki 

Goldberg e David Campany. 

Dentro dessa perspectiva, publicamos uma bibliografia específica e 

referencial sobre o tema fotografia e literatura pelo Professor Antonio Anadón 

Ansón (Universidad de Zaragoza, Espanha). As questões intertextuais entre 

palavra e imagem, no caso, literatura e fotografia, foram muito pouco exploradas 

como campo de estudos, e mesmo dentro da produção poética. E nesta edição, 

três artigos analisam obras de autores nacionais referenciais para esse campo. 

Ana Luiza Gambardella e Paulo César Castral abordam o fotolivro 

Paranoia (1963), uma produção conjunta entre Wesley Duke Lee e Roberto 

Piva, centrando-se nas relações entre imagem e texto, e o olhar sobre a cidade 

como uma representação com “atmosfera surrealista”, na poética entre fotografia 

e poesia. 

Susana Dobal relaciona a difícil tarefa de adentrar o “olhar fotográfico” de 

Manoel de Barros no livro Ensaios fotográficos, com as estratégias poéticas do 

escritor e os mecanismos da “escrita fotográfica”. 

Miguel Del Castillo analisa as relações entre literatura e fotografia na obra 

de Maureen Bisilliat, centrando-se em seis de seus livros publicados, que se 

constituem de intertextualidades com os escritores João Guimarães Rosa, 

Carlos Drummond de Andrade, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, 

Adélia Prado e Jorge Amado. Para o autor, as imagens ganham valores do texto 

e vice-versa, traduzindo obras únicas da “alma brasileira”. Aqui podemos 

classificá-los hoje como a mais importante série de fotolivros brasileira, dentro 

da relação literatura e fotografia. Ainda dentro do campo, Rodrigo Fontanari 

explora a poética da obra fotográfica do nipo-brasileiro Haruo Ohara, e o faz 

aproximando suas imagens da logicidade oriental do poema japonês haikai. 
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Dois artigos analisam fotolivros específicos: Anna Carvalho rastreia as 

estratégias do projeto Ximo de Joan Fontcuberta, principalmente na análise do 

livro A chupar del bote, assinado por Ximo Berenguer, na qual se discutem o 

falso e a arte de enganar, característicos do artista catalão, como uma 

ferramenta pedagógica e crítica. E Felipe Abreu discute o fotolivro ZZYZX, de 

Gregory Halpern, explorando seu processo criativo a partir das visibilidades do 

livro, como as justaposições visuais, a narratividade e também sua recepção 

crítica. 

Fernando de Tacca faz uma apresentação e primeira análise para o 

público brasileiro da coleção espanhola Palabra e Imagen, publicada pelo 

Editorial Lumen (Barcelona), nos anos 1960 e 1970. Tal coleção tornou-se uma 

referência para a produção de livros que aliam literatura e fotografia, ou fotografia 

e literatura, com muitas variações intertextuais, que a tornaram paradigmática 

para a história do fotolivro. 

Ronaldo Entler apresenta um texto germinal de seu processo criativo e 

referencial para a escritura de seus contos ficcionais com aderência ao 

fotográfico no recente livro lançado no final de 2018, Diante da sombra. Nesse 

artigo publicamos também o primeiro conto do livro: “Claro escuro”, uma 

surpreendente escritura que envolve o leitor nas estratégias entre palavras e 

possíveis imagens que habitam o seu personagem principal. 

Fábio Gatti, Paulo Costa e Júlio Cesar Pires produzem poéticas dentro do 

campo da narrativa fotográfica de forma diferenciada. Gatti produz imagens a 

partir de pensamentos fragmentados escolhidos de autores consagrados; Costa 

escreve uma crônica sobre uma única imagem sobrevivente de suas memórias 

quando de passagem pelo Japão; e Pires propõe uma narrativa sobre uma 

viagem ao Peru com formato de livro (nesse caso, sem palavras). 

Acreditamos que estamos contribuindo para a formação desse campo de 

estudos no Brasil ao trazer a temática que perpassa toda esta edição e 

agradecemos a todos os participantes. 
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JUSTAPOSIÇÃO, SEQUÊNCIA E NARRATIVA NO FOTOLIVRO ZZYZX, DE 

GREGORY HALPERN 

Felipe Abreu 1 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de criação de 

justaposições visuais, construção de sequência e narrativa no fotolivro ZZYZX, 

do fotógrafo americano Gregory Halpern, e sua posterior recepção crítica. Para 

tanto, foi utilizada uma metodologia baseada em textos de teóricos do cinema e 

da fotografia, que possibilitam a análise dos procedimentos empregados pelo 

artista. Após apreciação do fotolivro e de sua recepção crítica, percebe-se que a 

sequência e as justaposições criadas têm um importante papel não só na 

realização do fotolivro, mas também na maneira com que ele é avaliado pela 

crítica. 

Abstract 

This article has the objective of analyzing the creative process behind the 

creation of visual juxtapositions, sequence and narrative in ZZYZX, photobook by 

the American photographer Gregory Halpern, and its following critical reception. 

To achieve these goals, a methodology based in theoretical texts from cinema 

and photography was used, making possible the analysis of the procedures used 

by the artist. After the consideration of the photobook and its critical reception it 

was noted that the sequence and juxtapositions created have an important role 

not only in the creation of the photobook, but as well in the way it is evaluated by 

the critics. 

1 Doutorando no programa de Artes Visuais do Instituto de Artes (IA) da Unicamp e atua como 
editor da revista OLD: www.revistaold.com 
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Vivemos em um mundo cada vez mais mediado por telas, no qual a 

comunicação tem se transformado de maneira incrivelmente veloz. A escrita está 

mais e mais integrada à comunicação via imagens e símbolos, trazendo para a 

fotografia um papel central na maneira com que interagimos com o mundo. 

Apenas no ano passado foram armazenadas 24 bilhões de selfies no Google 

Photos, serviço utilizado por cerca de 200 milhões de pessoas ao redor do 

planeta. Es se dado, recolhido pelo Google através de um processo de análise 

de conteúdo visual, foi apresentado pelo vice-presidente da plataforma em um 

texto que traz uma série de dados sobre a plataforma: 

200 milhões de vocês estão usando o Google Photos todos os meses. 
(...) Vocês liberaram coletivamente mais de 13.7 petabytes de 
armazenamento em seus aparelhos – seriam necessários 424 anos 
para ver todas essas fotos! Nós também aplicamos 2 trilhões de 
etiquetas e 24 bilhões destas foram para... selfies 2. (ANIL 
SABHARWAL, 2017, p. 1) 

Além do estudo realizado pelo Google, Leighann Morris, que assina o site 

de pesquisa de mercado ClickZ, também traz uma série de informações sobre o 

uso da fotografia digital na contemporaneidade, especificamente em relação ao 

Instagram. Segundo a pesquisa de Morris (2015), são mais de 400 milhões de 

usuários ativos mensalmente, que publicam cerca de 80 milhões de imagens por 

dia, totalizando 40 bilhões de imagens publicadas durante toda a existência da 

plataforma. Estsa transformação na importância da imagem fotográfica para a 

comunicação não passou despercebida por uma série de teóricos, gerando um 

crescimento nas discussões ligadas ao tema no século XXI. Joan Fontcuberta 

aponta, em seu Manifesto Pós-Fotográfico que 

Tem-se falado muito do impacto da irrupção da tecnologia digital em 
todos os âmbitos da comunicação e da vida cotidiana; para a imagem, 
e para a fotografia em particular, significou um antes e um depois. Se 
pode comparar à queda do meteorito que levou à extinção dos 
dinossauros e abriu espaço para novas espécies. (FONTCUBERTA, 
2011, p. 117).) 

O teórico catalão continua seu manifesto indicando a onipresença de 

aparelhos capazes de produzir imagens fotográficas, como telefones móveis, 

                                            
2 Tradução minha. Original: “Now 200 million of you are using Google Photos each month. We’ve 
delivered more than 1.6 billion animations, collages and movies, among other things. You’ve 
collectively freed up 13.7 petabytes of storage on your devices – it would take 424 years to swipe 
through that many photos! We’ve also applied 2 trillion labels, and 24 billion of those have been 
for... selfies”. 



STUDIUM 40  9 

webcams e dispositivos de vigilância, levando-nos a um mundo no qual vivemos 

na imagem e a imagem nos faz viver (2011). Além de Fontcuberta, o filósofo 

Vilém Flusser também dedicou parte considerável de sua produção ao 

entendimento da fotografia. Em O mundo codificado, coleção de artigos 

publicados pela Cosac Naify, Flusser discute o futuro da escrita apontando a 

diferença de relação entre esta e a imagem: 

O olho que decifra uma imagem esquadrinha a superfície e estabelece 
relações reversíveis entre os elementos da imagem. Ele pode percorrer 
a imagem para trás e para a frente enquanto a decifra. Essa 
reversibilidade das relações que prevalecem dentro da imagem 
caracteriza o mundo para aqueles que as usam para o seu 
entendimento, para aqueles que “imaginam” o mundo. Para essas 
pessoas, todas as coisas se relacionam entre si de maneira reversível 
e o seu universo é estruturado pelo “eterno retorno”. (...) O olho que 
decifra um texto segue suas linhas e estabelece a relação unívoca de 
uma corrente entre os elementos que compõem o texto. (FLUSSER, 
2012, p. 139). 

Essa transformação na maneira de se relacionar com o mundo e de 

construir formas de comunicação inteligíveis é um processo que cada vez mais 

permeia nossas relações interpessoais, saturadas por imagens, especialmente 

fotográficas. Este cenário traz transformações para o fazer fotográfico não só 

enquanto forma de comunicação, mas também como uma disciplina dentro do 

universo das artes visuais. Em um mundo em que a quantidade de imagens 

prevalece sobre o valor de cada uma produzida, os artistas visuais e fotógrafos 

que encaram a fotografia como forma de expressão visual têm buscado na 

construção de narrativas cada vez mais complexas uma maneira de distinção e 

criação de uma expressão própria. 

Esta série de transformações da nossa relação com a imagem fotográfica 

proporcionou uma visão mais ampla de suas possibilidades narrativas, assim 

reforçando seu papel dentro das artes visuais. Para François Soulages, a 

fotografia teceu relações renovadas com a arte, os procedimentos culturais 

sucederam amplamente os usos práticos e a fotografia-documento cedeu amplo 

lugar à fotografia-expressão (2009). Além disso, o teórico francês também 

aponta como a transformação de uma sociedade industrial para uma sociedade 

de informação contribuiu para esta transformação: 

A sociedade da informação, que se estende ao ritmo das redes digitais 
de comunicação, age profundamente sobre o conjunto das atividades, 
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particularmente sobre as práticas e as imagens fotográficas, segundo 
processos muitas vezes subterrâneos e silenciosos, mas que 
colaboram para o esgotamento da fotografia-documento. 
(SOULAGES, 2009, p. 137). 

Enquanto Soulages se dedica a analisar o câmbio de uma fotografia-

documento para uma fotografia-expressão, a crítica e curadora Charlotte Cotton 

se concentra na análise das possibilidades expressivas da fotografia dentro da 

arte contemporânea, já tendo superado sua pretensa ligação estrita com a 

documentação da realidade. Em The Photograph as Contemporary Art, ela 

analisa uma série de trabalhos que marcam a relação entre fotografia e arte 

contemporânea, e aponta, logo no início do livro que 

Os fotógrafos neste capítulo fazem coletivamente uma das 
declarações mais confiantes sobre como a fotografia se tornou central 
na produção contemporânea de arte, e como ela está distante das 
noções tradicionais de como um fotógrafo cria seu trabalho. Todas as 
fotografias aqui evoluem de uma estratégia ou acontecimento 
orquestrado pelos fotógrafos pelo único propósito de criar uma 
imagem. (COTTON, 2014, p. 21). 

Esta afirmação da fotografia dentro das artes visuais é essencial para 

diferenciar sua produção de pretensões artísticas de sua produção de pretensão 

comunicativa. Em um mundo de 24 bilhões de selfies, um fotógrafo precisa 

encontrar seu nicho para poder sobreviver como produtor de conteúdo visual. 

Dentro desse universo, algo que é ignorado por Cotton mas se torna cada vez 

mais importante para a fotografia contemporânea é a produção de fotolivros. A 

curadora concentra-se em categorizar imagens por sua plasticidade, porém não 

se preocupa em discutir os suportes nos quais elas serão apresentadas. Dentro 

deste universo de impressos pode estar uma das grandes questões da fotografia 

contemporânea: a construção de narrativas através da criação de sequências de 

imagens. 

Apesar de acompanhar quase toda a história da fotografia, a produção de 

livros fotográficos ganhou maior destaque no século XXI, especialmente com a 

popularização de uma nova designação: fotolivro. Um projeto impresso que pode 

ser definido como um tipo particular de livro fotográfico, em que as imagens 

predominam sobre o texto e em que o trabalho conjunto do fotógrafo, do editor 

e do designer gráfico contribui para a construção de uma narrativa visual 

(BADGER, 2015). Boa parte dessa popularização se deve pelos esforços de 
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Gerry Badger e Martin Parr que publicaram, em até agora três volumes, uma 

recuperação histórica do fotolivro desde seu início até os dias de hoje. The 

Photobook: A History (PARR; BADGER, 2004, 2006, 2014) é um esforço de 

pesquisa que busca dar destaque a obras pouco conhecidas do público 

fotográfico, como Martin Parr explicita no texto de abertura do terceiro volume da 

série: 

Nós nos concentramos em áreas do mundo que não haviam apenas 
sido negligenciadas, mas constantemente ignoradas por historiadores 
ocidentais da fotografia. Ajudamos a trazer fotógrafos que tinham 
publicado livros interessantes, mas que haviam sido largamente 
esquecidos, de volta à história fotográfica. Este processo de 
reabilitação, um dos resultados mais satisfatórios de The Photobook: 
A History, continua no Volume III. (PARR; BADGER, 2014, p. 14) 

Além dos esforços da dupla britânica, também cabe ressaltar as 

pesquisas de Horacio Fernández (2011) na América Latina e de Andrew Roth 

(2004) na Europa, ambos igualmente dedicados a criar uma compreensão mais 

plural da produção histórica de fotolivros. A popularização gerada pelo destaque 

alcançado por esses esforços de pesquisa potencializados pelas amplas 

possibilidades de autopublicação alcançadas no século XXI fazem do fotolivro o 

objeto de escolha de parte considerável dos fotógrafos contemporâneos. 

Voltando à questão da diferenciação buscada pelos artistas visuais em relação 

ao oceano infindo de imagens produzidas diariamente, o fotolivro proporciona a 

construção de sequências e narrativas complexas, algo que parece cada vez 

mais essencial para a fotografia contemporânea. Alguns teóricos têm se 

dedicado à análise das potencialidades da construção de sequências 

fotográficas, especialmente em fotolivros. Tate Shaw, diretor do Visual Studies 

Workshop, em Rochester, Nova York, escreve para o The Photobook Review, 

periódico publicado pela Aperture, comentando o livro A, de Gregory Halpern. 

Desse texto, destaco a seguinte passagem: 

A maneira com que imagens e texto se unem para formar narrativas é 
crítica para uma sequência fotográfica. Estou usando o termo união em 
um sentido conceitual, como as imagens se ligam mentalmente umas 
às outras ou ao texto. A sequência fotográfica combina imagens em 
uma ordem específica para criar um contexto para que o significado 
entre as imagens seja inferido. 3 (SHAW, 2012, p. 4). 

                                            
3 Original: “The way images and texts bind together to form narratives is critical to a photographic 
sequence. I’m using the word binding in the conceptual sense, how images mentally link to one 
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Parece essencial a noção de que a justaposição de imagens e textos em 

um fotolivro cria um novo significado para as imagens originais, enriquecendo 

suas possibilidades narrativas. Além de Shaw, Nathan Lyons, seu predecessor 

no Visual Studies Workshop, também se concentrava nas potencialidades da 

associação de imagens fotográficas. Em seu mestrado pela USP, a 

pesquisadora Inês Bonduki apresenta a lógica empregada por Lyons em seus 

estudos: 

Enquanto Szarkowski entendia que o maior potencial da linguagem 
dava-se através da imagem isolada, e defendia uma análise com 
princípios formais rígidos e descolada de qualquer contexto, Lyons 
defendia que as diversas formas de contexto – como as outras imagens 
do trabalho, a obra do fotógrafo e o contexto sociocultural em que 
estava envolvido – eram parte fundamental da análise de um trabalho 
fotográfico. (...) No sentido da valorização do contexto em que a 
imagem estava inserida, Lyons desenvolveu, desde o início de sua 
atividade profissional, pesquisa voltada às possibilidades de 
articulação entre as imagens de forma a construir discursos visuais 
para além da imagem isolada. (BONDUKI, 2015, p. 17). 

As possibilidades de associação entre imagens em fotolivros são um dos 

grandes recursos discursivos da fotografia na atualidade, sendo destacadas em 

relação ao excesso de imagens já existentes (FONTCUBERTA, 2011), à 

ampliação de sentidos passíveis de construção (BADGER, 2013) ou pela sua 

maior complexidade de execução (SHANNON, 

2010), tornando-se assim uma técnica almejada por 

artistas buscando sobressair neste meio produtivo. 

Sendo assim, o aprofundamento do estudo na área 

se faz essencial para compreender os processos 

criativos por trás da produção de fotolivros de 

destaque na contemporaneidade. Com esta 

questão em mente, este artigo se propõe a analisar 

as estruturas de sequência e narrativas presentes 

no fotolivro ZZYZX [Imagem 1], do fotógrafo 

americano Gregory Halpern. 

Segundo as informações apresentadas em seu site, Halpern é formado 

em artes pela Universidade de Harvard e tem mestrado em artes pela California 

                                            
another or to a text. Photo sequence combines images in a specific order to create a context for 
meaning to be inferred between the images”. Tradução minha. 

Imagem 1 
Capa de ZZYZX 
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College of Arts. Além destes títulos, recebeu uma bolsa Guggenheim e 

atualmente atua como professor de fotografia no Rochester Institute of 

Technology. O autor conta com cinco fotolivros em sua carreira, obtendo atenção 

especialmente pelas publicações A (J&L Books, 2011) e ZZYZX (Mack, 2016). 

Seu trabalho lida com a transformação ou decadência de valores típicos da 

cultura americana. Em A, o autor explora a decadência da região conhecida 

como rust belt e em ZZYZX as promessas e expectativas da busca pela fama na 

Califórnia. O site da editora responsável pela mais recente publicação de Halpern 

resume seus objetivos: 

Os primeiros colonos apelidaram a Califórnia de Estado Dourado, e A 
Terra do Leite e do Mel. Hoje, há ironias óbvias – junções de rodovias 
extensas e espelhadas e o skid row 4 – mas este lugar não tão 
simplesmente destilado ou visualizado, seja como um paraíso clichê 
ou pela sua decadência. Há uma estranha harmonia quando tudo é 
visto junto – o sublime, o psicodélico, o autodestrutivo. Como todos os 
lugares, é imprevisível e contraditório, mas de maneira extrema. 
Culturas e histórias coexistem, o belo está ao lado do feio, a redenção 
ao lado do desespero, e todos sob uma luz estranha e singular, tão 
transcendente quanto dura. (MACK, 2016, p. 1). 5 

A exploração da California por Halpern se dá através de uma jornada do 

deserto até o Pacífico, entrelaçada por imagens de paisagens, de uma certa 

decadência urbana e de uma série de personagens pitorescos. O livro foi muito 

elogiado pela sua sequência, recebendo o principal prêmio do Photobook 

Awards, organizado pela Aperture e pelo Paris/Photo. Apesar do destaque dado 

à narrativa na publicação e da atenção recebida por ele, não há uma análise 

profunda das técnicas empregadas neste processo criativo. Mais do que isso, 

existem poucos textos que discutam o processo de criação de sequências em 

fotolivros, criando um problema metodológico para a análise deste processo. 

Os já mencionados esforços de Tate Shaw, Gerry Badger, Nathan Lyons 

e outros teóricos da fotografia nos auxiliam a entender a importância da 

                                            
4 Região degradada do centro de Los Angeles, que abriga a maioria das pessoas em situação 
de rua da cidade, a maioria com distúrbios psicológicos. 
5 Original: “The early settlers dubbed California The Golden State, and The Land of Milk and 
Honey. Today there are the obvious ironies – sprawl, spaghetti junctions and skid row – but the 
place is not so easily distilled or visualized, either as a clichéd paradise or as its demise. There’s 
a strange kind of harmony when it’s all seen together – the sublime, the psychedelic, the self-
destructive. Like all places, it’s unpredictable and contradictory, but to greater extremes. Cultures 
and histories coexist, the beautiful sits next to the ugly, the redemptive next to the despairing, and 
all under a strange and singular light, as transcendent as it is harsh”. Tradução minha. 
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justaposição e da criação de sequências na fotografia, mas não há comentários 

claros sobre as técnicas utilizadas por autores de destaque em seu processo de 

criação fotográfica. Sendo assim, minha busca por uma metodologia de análise 

deste conteúdo visual se expandiu para além dos teóricos da fotografia, 

buscando em outras áreas do pensamento ferramentas que me auxiliem tanto a 

entender quanto a analisar os processos realizados em fotolivros 

contemporâneos e, em especial, em ZZYZX. 

Um possível campo de auxílio para a análise de sequências visuais na 

fotografia está na teoria cinematográfica. Por ser um meio essencialmente linear 

em que uma ação é sempre precedida de outra, sem criações simultâneas ou 

não conectadas, salvo raros exemplos, o cinema se mostra como uma 

importante referência para o entendimento dos processos por trás da construção 

de sequências em fotografia, especialmente a escola de teóricos russos do início 

do século XX, que via na montagem a principal característica diferenciadora do 

cinema em relação às outras artes (EISENSTEIN, 2002). 

Dentro deste grupo de teóricos sobressaem-se Lev Kuleshov e Sergei 

Eisenstein, ambos com contribuições que servirão de base para o entendimento 

de ZZYZX. O primeiro, por sua dedicação ao entendimento de que a justaposição 

de imagens transforma o sentido de seus dois originais, criando um terceiro e 

mais complexo significado para o conjunto de imagens (1974), e o segundo pela 

categorização de tipos de montagem e suas características (2002), que ajudam 

a compreender o processo criativo por trás da construção de sequências 

fotográficas. 

Partindo desta abordagem metodológica, diretamente conectada à teoria 

da montagem no cinema, será realizada a seguir a análise da sequência e da 

narrativa no fotolivro ZZYZX. Antes de iniciar este processo, parece-me 

importante buscar as informações disponibilizadas pelo autor e pela editora em 

relação à narrativa do fotolivro em questão. Como já apresentado neste artigo, o 

texto de divulgação no site da editora Mack afirma que o livro tem seu início no 

deserto da Califórnia no qual está a pequena cidade que dá nome ao livro – e 

segue até Los Angeles, terminando no Pacífico. Há também uma menção ao 

“destino manifesto” ligado à expansão ao Oeste que culminou na chegada até a 
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Califórnia. Além disso, Halpern comenta sua abordagem em relação à fotografia 

em texto publicado no The Guardian, dizendo: 

Meu trabalho começa com a noção de documentário, mas eu quero 
que ele seja mais do que isso. Ele é centrado na realidade, mas ocupa 
um espaço intermediário entre documentário e um certo senso de 
mistério. Eu quero sempre deixar espaço nas fotografias para os 
pensamentos e projeções do observador. 6 (HALPERN apud 
O’HAGAN, 2016, p. 2). 

Com estes elementos sabemos mesmo sem ver qualquer fotografia do 

projeto – que ZZYZX irá discutir as contradições presentes na Califórnia 

contemporânea representando-as através de uma jornada do deserto até o 

Pacífico. Isto será feito com imagens baseadas na realidade do Estado, mas que 

têm não uma função documental, mas sim a de instigar o leitor a criar suas 

próprias narrativas e conclusões. Como maneira de comprovar a estrutura 

proposta por Halpern e seus editores, apresento abaixo as duas primeiras 

páginas duplas do livro e as duas últimas, indicando claramente o caminho do 

deserto até o oceano [Imagem 2]. 

                                            
6 Original: “My work begins with the notion of documentary, but I want it to be more than that. It is 
grounded in reality, but it occupies an inbetween space between documentary and a certain sense 
of mystery. I want to always leave room in the pictures for the viewer’s thoughts and projections”. 
Tradução minha. 

Imagem 2 
Duas primeiras imagens do livro e duas imagens finais 
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O caminho proposto pelo autor – do deserto até o oceano – será o grande 

guia narrativo do livro, servindo como norte para a distribuição das imagens ao 

longo do fotolivro. Entre o início proposto e o final alcançado há uma série de 

ferramentas criativas empregadas pelos editores, que fazem desse fotolivro um 

dos destaques contemporâneos no campo do sequenciamento de imagens. Para 

analisar sua construção, o seguinte processo será empregado: divididas as 

imagens em grupos, posteriormente será analisada a maneira como as 

conexões são criadas e, finalmente, serão discutidos os possíveis sentidos 

narrativos alcançados por estas uniões visuais. 

Há, basicamente, três grandes grupos de fotografias em ZZYZX: retratos, 

paisagens (urbanas e naturais) e detalhes/objetos [Imagem 3]. São estes os três 

blocos formais que construirão a narrativa do deserto ao oceano proposta pelo 

autor. A escolha por estes três grupos temáticos garante ao livro variação visual, 

além de maiores possibilidades de pareamento. Há também alguns elementos 

visuais que se repetem 7: fogo, água, escadas que não levam a lugar algum e 

máscaras. Além destes, há o grande tema visual do livro, que auxilia o 

desenvolvimento da visão crítica do autor em relação ao “sonho californiano”: 

quase todos os retratados são pessoas em situação de rua ou em algum outro 

tipo de situação de vulnerabilidade. Com os grupos de imagens apresentados e 

o objetivo principal da narrativa visual explicitado, as técnicas de justaposição e 

a organização das imagens criada em ZZYZX podem ser analisadas. 

                                            
7 Como referência ao leitmotif, termo presente na música: tema melódico ou harmônico destinado 
a caracterizar um personagem, uma situação, um estado de espírito e que, na forma original ou 
por meio de transformações desta, acompanha os seus múltiplos reaparecimentos ao longo de 
uma obra. Ideia, fórmula que reaparece de modo constante em obra literária, discurso publicitário 
ou político, com valor simbólico e para expressar uma preocupação dominante. 
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As conexões criadas por Halpern podem ser comparadas com os 

processos de montagem métrica, rítmica e intelectual propostos por Eisenstein. 

O primeiro tipo lida com o comprimento temporal de cada plano ou imagem, o 

segundo, com a repetição de um elemento e suas possibilidades, criando uma 

indicação de ritmo, seja ele acelerado ou lento. Já o terceiro tipo, busca 

conexões complexas entre as imagens, originando um conflito-justaposição de 

sensações intelectuais associativas (EISENSTEIN, 2002). Este tipo de 

montagem- justaposição também se aproxima das descobertas de Kuleshov, 

que aponta: 

Continuando nosso trabalho, comparando um filme americano com 
outro russo para testar seus efeitos no espectador, ficamos 
convencidos de que a fonte fundamental do impacto do filme no 
espectador – uma fonte presente unicamente no cinema – não era 
apenas mostrar o conteúdo de alguns planos, mas a organização 
daqueles planos entre eles, sua combinação e construção, isso é, a 
inter-relação de planos, a substituição de um plano por outro. 
(KULESHOV, 1974, p. 23). 

A importância da inter-relação de planos pode ser conectada diretamente 

com a justaposição de imagens fotográficas, indo ao encontro da máxima 

proposta por Gerry Badger: “No fotolivro, a soma, por definição, é maior do que 

Imagem 3 
Categorias de imagens presentes em ZZYZX 
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as partes, e quanto maiores as partes, maior o potencial da soma” 8 (2004). Com 

esses pontos em mente, comentarei três exemplos de justaposição visual 

criados em ZZYZX. 

O primeiro exemplo une a imagem de um homem desdentado e um para-

brisa quebrado [Imagem 4]. Ao justapor essas duas imagens, Halpern cria uma 

associação direta de forma e conteúdo, construindo uma metáfora visual que 

transforma o sentido das imagens originais, gerando algo novo e mais complexo. 

Esse tipo de aproximação visual marcará o livro, criando micro-narrativas dentro 

de sua narrativa global. ZZYZX deixa claras as relações apontadas por Badger, 

Kuleshov e outros, de que ao unir imagens um novo sentido surge delas. Apesar 

dos objetivos do autor em construir sentido através da aproximação de imagens, 

o que será apreendido desse processo depende inteiramente do leitor e de suas 

referências. Não existe a possibilidade de se construir um sentido fixo para uma 

narrativa, como aponta Tate Shaw em Strategic Linkage: 

Nossos pensamentos são infundidos com novas ideias enquanto 
passamos pelo livro, unindo imagens e textos às nossas imagens 
mentais e sensações. Nosso pensamento não é separado do que está 
sendo ensinado. A união de imagens em sequências fotográficas cria 
uma totalidade que inclui a parte do pensamento, também. 9 (SHAW, 
2012, p. 2). 

Diferentemente da metáfora visual criada no exemplo abordado acima, a 

próxima dupla a ser discutida lida com questões espaciais e temporais, mais do 

que metafóricas. A sequência apresenta a parte de trás da cabeça de um homem 

e, na página seguinte, seu rosto [Imagem 5]. Essa dupla é intercalada por duas 

páginas em branco, recurso usado de forma constante por Halpern para criar 

ritmo em seus livros. 

                                            
8 Original: “In the photobook, the sum, by definition, is greater than the parts, and the greater the 
parts, the greater the potential of the sum”. Tradução minha. 
9 Original: “Our own thoughts get infused with new ideas as we page through the book, binding 
images and texts to one another and to our own mental images and sensations. Our thinking is 
not separate from the thing being thought. Image binding in photographic sequences makes a 
whole that includes the thinking part, too”. Tradução minha. 
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 Ao apresentar dois pontos de vista de um mesmo assunto, separados por 

um curto espaço físico e de tempo, cria-se uma sensação de tridimensionalidade, 

lidando com perspectiva e movimento, não tanto com a construção de um sentido 

que transforme profundamente as imagens apresentadas. Essa lógica se 

conecta com os preceitos apresentados por Eisenstein em sua definição de 

montagem rítmica, na qual há uma abreviação dos planos para então violá-los, 

constituindo uma relação elástica entre os comprimentos reais dos planos 

apresentados. 

O exemplo final a ser discutido aqui lida com uma noção de mudança de 

perspectiva, além de criar a ilusão de um novo ponto de vista, unindo autor e 

Imagem 5 
Terceiro exemplo de dupla visual em ZZYZX 

Imagem 4 
Segundo exemplo de dupla visual em ZZYZX 
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personagem. Na dupla em questão, novamente separada por duas páginas em 

branco, uma mulher olha para cima através de uma pequena luneta, e na 

imagem seguinte vemos o céu noturno, com um avião a cruzá-lo [Imagem 6]. 

Halpern mostra o personagem para, em sequência, revelar aquilo que ele vê. Há 

uma mudança de ponto de vista que nos transporta para dentro do olhar do 

personagem, deixando-nos ainda mais próximos da narrativa apresentada. 

Todas essas técnicas, especialmente o uso harmônico delas em um único 

livro, fazem de ZZYZX um grande exemplo da lógica que impera na criação 

contemporânea de fotolivros, de conceber narrativas visuais através da conexão 

de imagens, abandonando o desejo de uma fotografia síntese. Com essa lógica 

e seu bom desenvolvimento, Halpern consegue destacar-se do mar de imagens 

criadas diariamente, estabelecendo uma nova separação entre o artista visual 

que lida com fotografia e o fotógrafo onipresente, que produz imagens 

constantemente. 

Apesar da clareza da potência da sequência de ZZYZX, é importante, para 

construir uma percepção mais completa sobre esse fotolivro, avaliar como a 

crítica aborda o fotolivro. Para isto, analisarei dois textos de veículos não 

especializados em fotografia (The Guardian e New Yorker) e três 

especializados (Collector Daily, Conscientious Photography e Revista Zum). 

Os dois primeiros, publicados na Inglaterra e nos Estados Unidos, 

respectivamente, foram apresentados pouco tempo depois do lançamento do 

livro, servindo, de certa forma, como uma convite para o conhecimento do 

trabalho. Do The Guardian, destaco a seguinte passagem: 

Imagem 6 
Quarto exemplo de dupla presente em ZZYZX 



STUDIUM 40  21 

Halpern criou uma Califórnia da mente, um lugar ao mesmo tempo real 
e metafórico, familiar e estranho. As fotografias têm em si uma série de 
ressonâncias com os filmes obscuros e surreais de David Lynch e a 
atmosfera de ansiedade presente nos bairros urbanos dos ensaios de 
Joan Didion. 10 (O’HAGAN, 2016, p. 1). 

Ao longo do texto, Sean O’Hagan fala sobre a atmosfera e sobre alguns 

dos objetivos traçados por Halpern, mas em nenhum momento comenta a 

sequência ou a maneira como as imagens são justapostas ao longo do livro. O 

texto poderia fazer referência a qualquer suporte artístico, porém não aborda as 

especificidades ligadas ao livro. Já o texto de David L. Ulin, publicado pela New 

Yorker em setembro de 2016, se aproxima mais de questões específicas, apesar 

de não se aprofundar nelas. Há menção às categorias de imagens presentes no 

livro, além do olhar para a narrativa principal da obra. Ainda assim, Ulin se 

concentra em algumas imagens para comentar a publicação como um todo, sem 

mencionar as uniões criadas entre elas. 

Novo fotolivro de Gregory Halpern, ZZYZX opera como um mapa de 
estradas, ou como um conjunto de mapas, levando o observador até o 
final da linha. O assunto do fotógrafo é o Sul da Califórnia, apesar de 
não estar interessado nos mitos usuais. Ao invés disso, seu olhar se 
vira para os elementos: fogo, deserto, asfalto, sujeira. (...) Essas 
fotografias ressoam porque são visualmente impactantes: duras, 
agressivas, compostas cuidadosamente. Apesar disso, elas são 
igualmente sugestivas de enigmas, incertezas. 11 (ULIN, 2016, p. 1). 

Com essa amostra, percebe-se que, na mídia não especializada, ainda 

não há um comentário específico em relação aos valores presentes na criação 

de fotolivros. Há uma valorização da técnica fotográfica e, em alguns momentos, 

da construção de uma atmosfera, de uma percepção geral da estrutura presente. 

A mídia especializada, por motivos óbvios, será mais específica, criando 

espaços de discussão sobre o fazer fotográfico. Em sua resenha, Jörg Colberg, 

autor responsável pela Conscientious Photography Magazine, toca em um 

ponto essencial desse e de qualquer outro fotolivro: 

                                            
10 Original: “Halpern has created a California of the mind, a place both real and metaphorical, 
familiar yet alien. The photographs hold all kinds of resonances from the dark, surreal films of 
David Lynch to the anxious urban neighbourhoods evoked in the early essays of Joan Didion”. 
Tradução minha. 
11 Original: “Gregory Halpern’s new photo book, ZZYZX operates like a road map, or a set of road 
maps, leading viewers to the end of the line. The photographer’s subject is Southern California, 
although he is not interested in the usual myths. His eye instead turns toward the elements: fire, 
desert, pavement, scrub. (...) These photographs resonate because they are visually striking: 
stark, aggressive, carefully composed. Yet they are equally suggestive of enigma, uncertainty”. 
Tradução minha. 
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Toda fotografia per se é a descrição visual de algo. Mas, especialmente 
quando unidas em formato de livro, boas fotografias podem facilmente 
se tornar algo mais: sua capacidade descritiva se vai para abrir um 
novo espaço a ser explorado. 12 (COLBERG, 2016, p. 1). 

Apesar de não tecer comentários específicos em relação às técnicas 

empregadas na construção da sequência em ZZYZX, Colberg parte de um 

universo que pressupõe sua importância, deixando de lado a análise de imagens 

únicas para se concentrar nas possibilidades criadas a partir de sua união, 

cravando que ZZYZX não é apenas um livro de belas imagens, há uma 

especificidade nele que cresce conforme você caminha de seu início ao seu fim, 

uma especificidade que cresce a cada nova visita ao livro (2016). 

Ao contrário do texto de Colberg, o comentário de Loring Knoblauch, 

publicado no site Collector Daily, aponta como principal característica de 

ZZYZX sua sequência primorosa, argumentando que seria difícil encontrar um 

livro mais bem estruturado no ano em questão (2016). Além disso, Knoblauch 

mergulha em pontos específicos da estrutura de ZZYZX, como os comentados 

neste artigo. 

Entrelaçadas a esta progressão principal estão dúzias de harmonias 
visuais menores, nas quais motivos e temas são introduzidos e 
repetidos como pequenos refrãos. (...) Algumas vezes o eco visual vem 
de apenas duas imagens. Halpern nos dá refrãos com aberturas (um 
túnel seguido de uma boca aberta), formas verticais (um prédio 
brilhante seguido de uma alta estrutura de lantejoulas), grades de metal 
(um portão de segurança de ferro seguido do carrinho de compras de 
um morador de rua) e ver através do vidro (óculos sobre a cabeça 
seguidos de um para-brisa quebrado), enquanto outras formas e 
comportamentos se repetem de maneira mais consistente ao longo da 
narrativa. 13 (KNOBLAUCH, 2016, p. 2). 

O texto de Knoblauch é bastante específico em sua análise, oferecendo 

um rico panorama das técnicas empregadas por Halpern, algo que o diferencia 

não só da massa de fotógrafos diários, mas também de seus pares, ao conceber 

                                            
12 Original: “Every photograph per se is a visual description of something first. But especially when 
assembled together in book form, good photographs can easily become a lot more: their 
descriptiveness falls away, to open up a new space to be explored”. Tradução minha. 
13 Original: “Interwoven with this main progression are seemingly dozens of smaller visual 
harmonies, where motifs and themes are introduced and repeated like small refrains and 
choruses. (...) Sometimes the visual echo comes from just two images. Halpern gives us refrains 
of openings (a tunnel followed by an open mouth), vertical forms (a gleaming building followed by 
a tall sequined shawl), gridded metal (a steel security gate followed by a homeless man’s 
shopping cart) and seeing through glass (eyeglasses raised up followed by a smashed car 
windshield), while other forms and behaviors repeat more consistently across the arc of the 
narrative”. Tradução minha. 
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uma sequência visual que – pelo menos em um determinado período de tempo 

– não foi superada por nenhuma publicação. 

 Em seu texto para a Revista Zum o professor português Humberto Brito 

faz uma leitura bastante pessoal do fotolivro, traçando uma série de paralelos 

motivados pela sua interpretação pessoal de algumas imagens presentes na 

obra. Apesar da visão bastante pessoal apresentada, Brito conclui seu texto 

justamente com um comentário sobre as capacidades de associação visual 

presentes em ZZYZX, mais uma vez destacando seus pareamentos: 

Algumas das rimas visuais são desarmantes: os cabelos ruivos de uma 
moça e um resto de fogo no bairro; a gargalhada de um negro 
desdentado a par de um para-brisa estilhaçado; o sorriso desdentado 
de um outro mendigo, de tronco nu, com o rosto sujo de fuligem, 
comparado com um túnel rodoviário, à esquerda; e a pergunta: o que 
sustenta tudo isso? formulada por referência aos frágeis andaimes que 
restam de um incêndio, seguidos da sobrevivente sexagenária 
examinando para sempre a pergunta “pode alguém começar do zero, 
refazer a vida?”, fazendo lembrar uma casa queimada lembrando-se 
de quando ainda estava de pé (como sugere o díptico imediatamente 
seguinte). (BRITO, 2016, p. 1). 

No caso de ZZYZX, percebe-se como a sequência e a justaposição de 

imagens são um dos traços fundamentais do fazer fotográfico contemporâneo, 

notadamente quando pensamos em publicações, formato que imprime uma 

ordem cronológica à apreensão das imagens. Nesse formato, uma imagem 

sempre vem imediatamente depois de sua predecessora, mesmo que o livro seja 

visto em partes ou ao contrário. A estrutura construída pelo autor é indissociável, 

a não ser que páginas sejam arrancadas do livro. Assim, em um mundo 

soterrado de imagens, o artista visual que lida com a fotografia encontra êxito 

não necessariamente na produção de novas e mais potentes fotografias, mas 

sim na construção de cada vez mais complexas e precisas associações entre 

elas. 
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DENTRO DO LIVRO HAVIA UM BOSQUE (RELATO SOBRE UMA 

MICRONARRATIVA FOTOGRÁFICA)  

Paulo Costa 1 

 

Resumo 

O ensaio “Dentro do livro havia um bosque” apresenta o encontro 

ocasional entre um fotógrafo e uma leitora. O registro deste evento é dado na 

ampliação analógica das imagens fotográficas sobre folhas de papel extraídas 

de um livro. O conjunto composto de imagens e texto busca articular as relações 

intermidiáticas entre a fotografia e a literatura; consideramos que, enquanto o 

texto amplia os estados das observações descritivas, a imagem suscita a 

coexistência de múltiplas narrativas num mesmo espaço-tempo. 

 

Abstract 

The essay "Inside the grove there was a book" features the occasional 

encounter between a photographer and a reader. The record of this event is given 

in the analogical enlargement of the photographic images on sheets of paper 

extracted from a book. The set composed of images and text seeks to articulate 

the inter-media relations between photography and literature; we consider that 

while the text amplifies the states of descriptive observations, the image raises 

the coexistence of multiple narratives in the same space-time.

                                            
1 Graduado em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Campinas (1997) , Mestre em 
Artes pela Universidade de São Paulo (2004),  doutorando em Meios e Processos Audiovisuais 
(ECA-USP), participou de diversas mostras no campo das artes plásticas, fotografia, arte 
computacional, dentre elas: Consciência Cibernética (Itau Cultural-SP,  2017); Prism Patchwork 
- Org. Keiichi Matsuda (V&A Museum, Londres, 2012); F I L E (FIESP-SP, 2013 e 2005); Projeto 
Imagem não imagem (Galeria Vermelho-SP,  2003); Novíssimos - Panoramas da Imagem 
(Galeria Fotóptica-SP, 1995). 



As imagens apresentadas referem-se a: 

 

  

 

                                                                    Um viajante. 

  

 

                                               Um bosque.                            Uma leitora. 

 

  

 

            Não me lembro por qual motivo fui ao arrozal.  

A deriva trouxe apenas surpresa e confirmação sobre a minha ignorância.  

Eu trazia uma velha câmera, o objeto gracejado pelos japoneses.  

 

… 

 

            Após pouca caminhada, junto das urnas, fiz uma pausa e almocei com 

os mortos. 

Pela via coberta de prismas opacos, deixei um ou dois reflexos nos espelhos 

instalados    pelas beiras. 
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            Logo mais, os sons de longe, emitidos pelos alto-falantes da escola, 

pareciam ordenar a trama que os uniformes negros formavam sobre a quadra. 

Esperando alcançar outras     passagens, subi em direção ao ponto mais alto do 

morro, antes das nuvens, entre plano e         topo. 

 

            A leitora no caminho: 

 

                        sapatos, meias, uniforme, galhos, o livro que lia, 

páginas, intervalo separado pelos dedos, 

prolongamento infinito da aproximação. 

 

            Estrangeiro, acenei sugerindo uma foto.  

Sem pose, ela talvez consentiu.  

Estimei minha distância em bifurcação: uma imagem frontal e outra lateral. 

Pontos na vista, recordei Akutagawa. 

Segui para dentro de um bosque. 

Não sei por quanto tempo. 

… 

 

            Retornei ao lugar do desígnio. 

O instante não foi único. 

No espaço da sua ausência,  

eu fui tantos outros quanto foram aqueles nas páginas que leu. 
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Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 Imagem 5 

Ensaio documental-poético Osaka (Japão). Fotografia PB. Emulsão fotográfica sobre papel 
(folhas de livro) Autor: Paulo Antonio Carvalho Costa. 
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O FAKE E A FABRICAÇÃO DE UM ARTISTA: O PROJETO XIMO 

BERENGUER COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

Anna Carvalho 1 

 

Resumo 

O projeto Ximo Berenguer é uma obra do artista catalão Joan Fontcuberta. 

Nele, Fontcuberta trata das diferentes situações da imagem e de como podemos 

dar ênfase às tramas imagéticas. Ele brinca com a descontextualização e 

percebe que as imagens têm tanta força quanto as palavras, pois elas se impõem 

ao espectador, de forma autoritária e carismática. Nesse artigo, analisaremos o 

livro A chupar del bote, de Ximo Berenguer, uma obra que nasce como um 

experimento prático, apoiado no panorama das últimas décadas, em que o falso 

tem sido uma ferramenta pedagógica e crítica. O projeto nos faz pensar que, 

mesmo com as facilidades que a fotografia digital possibilita, ainda temos 

mecanismos de resgate das origens da “verossimilhança” das informações, ou 

seja, temos maneiras rápidas de comprovar algo. No entanto, é justamente por 

isso, que baixamos a guarda. 

 

Abstract 

The Ximo Berenguer project is a work of the Catalan artist Joan 

Fontcuberta. In it, Fontcuberta deals with the different situations of the image and 

how we can emphasize the image frames. He plays with the decontextualization 

and realizes that the images have as much force as the words, because they 

impose on the viewer, in an authoritarian and charismatic way. In this article, we 

will analyze the book A chupar del bote by Ximo Berenguer, a work that is born 

as a practical experiment, supported by the panorama of the last decades, where 

the false has been a pedagogical and critical tool. The project makes us think 

                                            
1 Doutoranda em Artes Visuais na Unicamp, com experiência em orientação de projetos, 
produção de conteúdo, produção cultural e docência (audiovisual, fotografia, artes visuais e 
comunicação). 
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that, even with the facilities that digital photography allows, we still have 

mechanisms to rescue the origins of the “verisimilitude” of information, that is, we 

have quick ways to prove something. However, it is precisely because of this that 

we lower our guard. 
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Em 1981 foi encontrada num antiquário uma maleta que continha dezenas 

de fotografias de vegetais, frutos, flores e plantas. Consistia na coleção de 

imagens do jardineiro inglês Charles Harry Jones, morto em 1959. Assim como 

diversas biografias na história da arte, 22 anos separaram Charles de seu 

reconhecimento como fotógrafo, mesmo assim suas fotografias foram parar em 

museus e coleções privadas. 

Como Charles, Vivian Maier também foi uma fotógrafa “descoberta”. 

Tendo trabalhado a maior parte da vida como babá, Maier produzia, nas horas 

vagas, fotografias das ruas de Nova York, Chicago e Los Angeles. Sua paixão 

pela fotografia de rua também a fez produzir imagens de suas viagens 

internacionais para Pequim, Egito e Itália. Maier guardou por muitos anos suas 

imagens, até que elas foram descobertas em 2007, por John Maloof. No entanto, 

as fotografias só tiveram o devido reconhecimento do seu valor artístico e 

documental após a sua morte, em 2009. As fotografias de Maier ganharam 

exposições, publicações e até um documentário para mostrar sua vida e obras, 

tornando-a um marco na fotografia de rua.     

Outra importante fotógrafa, que teve suas obras alçadas à fama após a 

morte, foi a estadunidense Francesca Woodman. Seu trabalho é poderoso e 

perturbador e tem como temática a complexidade do feminino, a solidão e a 

morte. Francesca cometeu suicídio aos 22 anos, deixando diversos autorretratos 

potentes. Felizmente seu reconhecimento, mesmo póstumo, fez com que suas 

imagens chegassem a diversos locais e hoje integram acervos e coleções. Em 

2011, no trigésimo ano de sua morte, foi lançado um documentário sobre sua 

obra e vida. 

Algumas características aproximam esses e outros fotógrafos 

descobertos, tais como o anonimato em vida e uma grande produção que 

permanece escondida. Para alguns deles, como Jones e Maier, a fotografia 

acaba sendo uma atividade de segundo plano. Outros apostam tudo na produção 

fotográfica, como Woodman, mas não alcançam a tempo o gosto do público e 

das autoridades artísticas. Além dessas características, existe também a 

questão de que o valor das obras não é imediatamente revelado ao público. No 

momento em que as imagens são descobertas, elas só ganham destaque 
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quando passam pelo aval de uma autoridade, como um crítico ou colecionador. 

Portanto, podemos pensar que talvez o reconhecimento no mundo da fotografia, 

nesses casos, não se deva somente à qualidade da imagem, à circulação e ao 

gosto. O valor da obra também está atrelado a autoridades artísticas e é o que 

nos leva a Ximo Berenguer. 

Na edição de 2017 do Photo España, constava entre os selecionados o 

trabalho do valenciano Ximo Berenguer. Até então desconhecido pelo grupo 

consumidor de fotografias, Ximo teria sido “descoberto” também após sua morte, 

quando seus arquivos fotográficos vieram à tona graças a sua irmã, uma freira 

que permaneceu enclausurada por anos. 

Joaquim (Ximo) Berenguer Ros nasceu em 9 de maio de 1946 em Picanya 

(Valência, Espanha), onde sua família se estabelecera para trabalhar nas 

indústrias de laranja. Em 1966, muda-se para Barcelona a fim de estudar na 

Escola Industrial e resgata sua paixão de adolescência: a fotografia. Berenguer, 

até então, havia pertencido ao fotoclube de Valência e chegou a ganhar alguns 

concursos. Mas é em Barcelona que ele se destaca fazendo reportagens e chega 

a trabalhar com Leopoldo Pomés, como aprendiz em seu estúdio.  

Como homem gay em plena ditadura espanhola, tinha grandes problemas 

familiares. Por isso, acabou adentrando o universo marginal de Barcelona, 

fotografando, por exemplo, o famoso El Molino, símbolo da resistência ao 

governo ditatorial franquista. Além disso, participou de diversos movimentos de 

oposição à ditadura, documentando shows, manifestações e reivindicações 

sociais como fotógrafo freelancer. Sua atuação acompanhou toda a 

efervescência política da época franquista, que perdurou até depois da morte do 

ditador, em 1975. Em 1977, Berenger, desenvolve o projeto sobre o El Molino 

para um livro. Porém, em 3 de setembro de 1978, voltando de Canet Roc, sofre 

um acidente mortal de motocicleta, e sua irmã, Amparo, herda todo o seu arquivo 

fotográfico. 

O El Molino era uma casa de shows que permitia a participação do 

público, fazendo aflorar toda a dimensão social de repressão que os catalães 

viviam naquela época. Toda a revolução que acontecia na rua aparecia também 
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nos espetáculos como forma de crítica social. Ximo Berenguer chega a namorar 

o coreógrafo da casa de shows, Negrito Poli, o que lhe permite entrar nos 

bastidores do El Molino com bastante intimidade. Dessa forma, ele consegue 

produzir fotografias que exprimem a liberdade do local em comparação com a 

dureza do exterior ditatorial. [Imagem 1] 

Também durante a ditadura espanhola, de 1961 a 1975, a editora Esther 

Tusquets junto com seu irmão Oscar Tusquets criaram a coleção de livros 

publicados em Barcelona, cujo nome era “Palabra e Imagen”. Esther era 

responsável pela seleção dos textos, e seu irmão pelas imagens, com a 

assessoria de Oriol Maspons no quesito fotografias. A ideia proposta pelos dois 

irmãos para a coleção era criar algo novo, que não se encaixasse somente como 

um livro de literatura ou um livro de fotografias. O experimento – um novo 

conceito para a época – era apresentar ideias através de textos, imagens e 

fotografias, considerando também a composição, a diagramação e a tipografia. 

Cada livro da coleção possuía um tema, em que os escritores, fotógrafos, 

ilustradores e editores trabalhavam em equipe, pensando na temática como 

novas possibilidades dentro do formato livro. 

“Palabra e Imagen” no es comprendida en su momento. Se vende mal, 
con alguna excepción, y acaba en las mesas de saldos y las mantas 
del suelo de los mercadillos dominicales. Además se estropea con una 
decisión equivocada. A las preciosas Luces y sombras sigue un último 
y tardio tomo, más que feo. Sale a destiempo, diez años después, 
como catálogo de una exposición municipal. Trata de ángeles helados 

Imagem 1 
Início do livro A chupar del bote (2017) que faz referência a um pôster do El Molino. 
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y losas más heladas aún de camposantos siniestros y rimas vetustas. 
Es un libro póstumo. (...) Otro libro póstumo y todavia más tardío, cierra 
de forma más coherente (y mucho más alegre) una colección 
inolvidable. A chupar del bote es un nuevo “Palabra e Imagen” que no 
han visto Esther ni Oscar Tusquets, pero que se parece mucho, 
muchísimo, a los que ellos preparaban con tanto esmero. 
(FERNANDEZ, 2017, p. 1). 

O título do livro que estamos analisando aqui, A chupar del bote (2017), 

foi inspirado em um dos espetáculos do El Molino e fazia referência aos 

funcionários e agentes da ditadura que abusavam do poder. No El Molino, o 

espetáculo ganha outro tipo de caracterização: de variedades, moda, erotismo, 

onde as pessoas chegavam vestidas e podiam acabar completamente nuas, 

tudo como forma de extravasar o contexto social externo ao espetáculo. 

Contando com as fotografias de Ximo Berenguer e os textos de Manolo de La 

Mancha, o livro póstumo da coleção – e de Ximo Berenguer – nos coloca dentro 

dos bastidores do espetáculo do El Molino sem pedir licença. Ximo traduz, em 

fotografias documentais, toda a aura que envolvia a casa de shows mas sob o 

ponto de vista de uma pessoa muito próxima daquele ambiente. As fotografias 

de Ximo Berenguer entram no livro através de alguns contatos que o fotógrafo 

possuía, no entanto quando o livro é publicado, somente em 2017, ele já está 

morto. 

O projeto, que ficou engavetado por anos junto com outras imagens, é 

realizado quando suas fotografias são redescobertas através de sua irmã. Todo 

o material encontrado vira exposições, se vende a colecionadores e a museus. 

Ximo Berenguer descobre sua carreira dentro do mercado fotográfico, mas 

infelizmente de forma póstuma, assim como Francesca Woodman, Vivian Maier 

e Charles Harry Jones. 

Ximo Berenguer não existe, é Joan Fontcuberta 

Logo na capa de A chupar del bote (2017), encontramos o selo Martin 

Parr de qualidade [Imagem 2]. Parr, fotógrafo documental britânico e colecionador 

de livros, é sem dúvida uma autoridade para atestar que Ximo Berenguer pode 

ser considerado uma versão espanhola de Vivian Maier. O texto de Parr é 

preciso e resume a ideia que gira em torno dos fotógrafos “descobertos”: um 

talento esquecido até o momento. Parr é também grande amigo de Joan 
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Fontcuberta e, dessa forma, contribui para a trama ficcional do artista catalão, 

realizada através de um fotógrafo fake. 

Fontcuberta é conhecido por realizar projetos que se utilizam de ideias 

forjadas. Dentre seus famosos projetos, podemos citar Fauna Secreta (1989), 

Sputnik (1997) e Desconstruindo Osama (2007). Todas essas obras possuem 

a intenção de conscientizar e alertar as pessoas a respeito dos usos enganosos 

de informações vindas dos meios de comunicação, autoridades, políticos etc. 

Para o artista, os agentes culturais são também responsáveis por ensinar a 

sociedade a discutir as verdades e as ficções que nos rodeiam. 

Ximo Berenguer é, portanto, um projeto fotográfico de Joan Fontcuberta 

inspirado em fotógrafos “descobertos” – como Vivian Maier, Francesca 

Woodman e Charles Jones. Fontcuberta deixa para o último dia do Photo España 

2 de 2017 para revelar ser o criador do personagem, com uma trama 

extremamente complexa e concebida com o objetivo de questionar mais uma 

vez a credibilidade do público diante das instituições mercadológicas da arte, dos 

meios de comunicação, das instituições etc. 

                                            
2 Festival internacional de Fotografia e Artes Visuais. 

Imagem 2 
O selo Martin Parr de qualidade 
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Novamente Fontcuberta desenvolve um projeto transmidiático, por assim 

dizer, e se utiliza de diversos aportes para provar o seu fake. O projeto, além do 

livro, inclui documentos, fotografias de infância, textos para a Wikipedia e 

notícias forjadas na internet, fazendo com que seu personagem ganhe 

referências em jornais de toda a Espanha. As fotografias de Berenguer rodam 

por galerias, exposições, são leiloadas e impressas no livro A chupar del bote 

(2017) [Imagens 3 e 4]. Fontcuberta utiliza toda a história social e cultural espanhola 

para criar um personagem digno de crença e recorre aos amigos e a autoridades 

da área para fazer o projeto acontecer. 

 

 O projeto nasce como uma prática, um experimento diante do panorama 

das últimas décadas, em que o fake tem sido uma ferramenta pedagógica. A 

ideia é testar se na era do Google seria possível gerar um fake, na tentativa de 

nos remediar contra esses tipos de tramas que nos acompanham 

cotidianamente. Interessa ao artista Fontcuberta pensar em como a pós-verdade 

induz a imagem à ambiguidade, fazendo-nos pensar não somente na situação 

da imagem como instrumento de informação e distorção, mas também na 

situação cultural na qual elas estão inseridas. 

Imagem 3 
Anúncio do livro na 

Amazon.es, onde o autor do 
livro ainda é “Berenguer”. 

Imagem 4 
Como em todos os projetos de Fontcuberta, ele nos 

apresenta pistas. Nesta fotografia do livro A chupar del bote, 
vemos a imagem do artista refletida no espelho. Um 

autorretrato, uma pista sobre a autoria das imagens que, no 
entanto, permanecem ocultas pela câmera. 
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Para Fontcuberta, Ximo Berenguer vai de encontro a algo bastante 

comum: apesar de termos maneiras muito rápidas de comprovar algo, acabamos 

“baixando a guarda” para muitos aspectos do cotidiano. Logo, a crítica do 

fotógrafo vai neste sentido – não reside somente na invenção de um artista, pois 

isso não é novo –, mas em pensar como um artista está relacionado a questões 

mercadológicas, ou seja, como um artista pode ser fabricado e que críticas ele 

pode trazer. 

Nesse sentido, todas as características dos fotógrafos descobertos são 

utilizadas no projeto: uma grande produção escondida, no caso enclausurada; a 

vida anônima e marginalizada na boêmia de Barcelona; uma autoridade, como 

Martin Parr, e outras galerias que se colocam à disposição para participar do 

complô, atestando o valor da obra; uma exposição importante no Photo España 

e a conveniência de o fotógrafo descoberto estar morto. 

Entretanto, as fotografias que compõem o livro são do próprio Joan 

Fontcuberta e foram feitas nos anos 1980 no El Molino, com a intenção de 

virarem um livro. As imagens, no entanto, permaneceram largadas em seu 

laboratório por vários anos até serem descobertas pelo artista e pensadas para 

integrarem o projeto Ximo Berenguer. Algumas cópias, inclusive, já tinham sido 

reveladas e estavam amareladas, o que contribui para completar o fake. 

A chupar de bote (2017) é um livro fascinante na medida em que mistura 

fotografias e textos do próprio Fontcuberta. Os textos são escritos em diversos 

formatos, de prosas curtas a poesias, e possuem humor com crítica social. Além 

disso, são impressos sobre um papel rosa grosso, que contrasta com as imagens 

em preto e branco. 

As fotografias têm como temática retratos, os espetáculos do El Molino, 

os bastidores e as ruas de Barcelona, como forma de situar o contexto histórico, 

cultural e social. Além disso, as fotografias nos colocam dentro da ação e nos 

mostram o outro lado das situações, ou seja, os locais onde o público não pode 

entrar nem pode ver. 

As fotografias e os textos desenham entre si algumas relações, já que as 

páginas do livro são diagramadas para serem vistas duas a duas. Na maioria 
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dos casos, temos de um lado uma fotografia e de outro palavras. Desse modo, 

podemos estabelecer algum tipo de relação entre os textos, que falam sobre o 

contexto cultural e social do país de forma bem-humorada e crítica; e as 

fotografias em preto e branco em que a nudez prevalece nos remetem ao 

documental. Seguindo a premissa da coleção “Palabra e Imagen”, os dois itens 

– textos e fotografias – funcionam independentes ao mesmo tempo que se 

potencializam [Imagem 5]. 

Como desejado pelos irmãos Tusquets, A chupar del bote (2017) não é 

somente um fotolivro 3, vai além disso. Diferentemente de um fotolivro, as 

imagens atuam juntamente com a constelação de elementos escondidos no livro, 

de modo a confirmar o fake. Dessa forma, além das imagens, outras 

características são bastante importantes, como a opinião de Martin Parr ou o 

aviso na última página do livro. 

O fake vem sendo apresentado como estratégia de ativismo na arte 

contemporânea, fazendo-nos pensar sobre os mecanismos escondidos nas 

informações que procedem do poder e das autoridades, sejam elas quais forem. 

                                            
3 Isso se partirmos do pressuposto, estabelecido pelo próprio Fontcuberta, que fotolivros são 
obras autônomas que seguem um determinado modelo de criação. Ou seja, existe o 
desenvolvimento de um discurso que alinha as imagens aos textos, à diagramação, ao papel 
etc., mas de modo que as fotografias sejam sempre as protagonistas. 

Imagem 5 
Um exemplo de página dupla da publicação com imagem e palavra. 
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Podemos entender A chupar del bote (2017) como um livro expandido, que nos 

leva a múltiplas possibilidades: a narrativa – textual, gráfica ou imagética – 

apresentada no formato livro é parte de algo maior, é parte de um projeto de 

ficção chamado Ximo Berenguer. 

Considerações finais ou por que Fontcuberta mente 

Assim como Bayard ou Meliés, Fontcuberta é um ilusionista e nos alerta 

sobre a possibilidade de criar uma realidade e operar sobre ela. Os artistas que 

desenvolvem tramas ficcionais criam um sistema de códigos para estabelecerem 

uma credibilidade, gerando uma similitude entre a realidade e o ficcional. Isso só 

é possível, pois cada sociedade possui suas verdades mentiras, ou seja, 

constroem mecanismos que regem suas verdades. 

Artistas que trabalham pensando no momento atual, como Fontcuberta, 

estão preparados para ensinar. Através da arte, eles nos fazem perceber como 

estamos rodeados por ficções que só dependem de uma coisa: a verdade de 

autoridades. No entanto, é necessário descobrir as estratégias de realidade, 

verdade, objetividade. Especialmente aquelas que utilizam as imagens como 

estratégias de convencimento. 

Imagem 6 
Aviso no final do livro, acompanhado pelas informações da publicação. 
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Pensando nisso, é claro que um fake bem construído é irresistível. 

Principalmente quando estamos diante de narrativas que se parecem com outras 

já narradas, como o caso de Berenguer em relação a Jones, Maier e Woodman. 

Além disso, o fake está dentro do conjunto de informações que recebemos todos 

os dias e, como vivemos em bolhas sociais, acabamos buscando relatos 

parecidos com o que acreditamos. 

Para Fontcuberta, isso tudo é combustível para agentes culturais como 

ele, que acreditam ter a função de elucidar e discutir essas questões. Enquanto 

autoridade artística, ele nos mostra a constelação de elementos que geram 

diferentes sentidos e, a partir disso, cria obras que têm como intenção nos fazer 

seguir precavidos dos enganos que nos cercam. 
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FOTOLIVRO PARANOIA: FOTOGRAFIA, SURREALISMO E ESPAÇO 
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Resumo 

O presente artigo objetiva abordar o fotolivro Paranoia (1963) por meio 

da análise entre a fotografia surrealista e as fotografias de Wesley Duke Lee 

justamente pelo tensionamento com a poesia de Roberto Piva. A discussão parte 

do uso da fotografia por artistas pela indicialidade do meio e concede especial 

atenção para o esvaziamento sígnico surrealista, caracterizando o contexto 

artístico historicamente localizado com que o conjunto de imagens analisadas 

dialoga. Objetiva-se uma primeira aproximação à possibilidade de imagem de 

cidade inaugurada pelo olhar experiência de Wesley Duke Lee e de Roberto 

Piva. O espaço urbano retratado no fotolivro é expresso de modo a entrarmos 

na vivência dos artistas com a cidade-representação em uma atmosfera 

surrealista baseados na fotografia e na poesia. 
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Abstract 

The present article aims to approach the book Paranoia (1963) through 

the analysis between the surrealist photography and the photographs of Wesley 

Duke Lee precisely because of the tension with the poetry of Roberto Piva. The 

discussion starts with the use of photography by artists through the medium’s 

indiciality, and have special attention to the surrealistic sign emptying, 

characterizing the historically localized artistic context that the set of analyzed 

images dialogues. It is aimed at a first approximation to the possibility of city 

image inaugurated by the gaze of Wesley Duke Lee and Roberto Piva. The urban 

space portrayed in the book is expressed to enter into the artists’ experience with 

the city-representation in a surrealist atmosphere based on photography and 

poetry. 
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O fotolivro Paranoia (1963), com texto de Roberto Piva (1937-2010) e 

fotografias de Wesley Duke Lee (1931-2010), traz uma articulação importante 

entre as duas linguagens na constituição de uma imagem de espaço urbano a 

partir de deambulações dos artistas. Ao folhear o fotolivro, percebe-se que não 

há uma relação de subordinação entre palavra escrita e representação 

fotográfica. Cada uma das linguagens é mobilizada em seu potencial significante 

para a fruição do livro. 

A fruição da obra, na temporalidade do livro, exprime um entendimento do 

espaço oriundo dessa vivência na cidade e de seu processo perceptivo. 

Percebe-se no fotolivro que a questão da experiência do lugar é ponto essencial 

para os autores e, portanto, questão-chave no entendimento das construções 

cognitivas. 

Arrigucci Júnior, na edição de Paranoia de 2009, faz referência ao 

surrealismo e aos Beats norte-americanos, “pela fidelidade ao desejo, o 

espontaneísmo, a livre associação, o ritmo salmódico e panfletário, o apelo aos 

paraísos da droga” (ARRIGUCCI JÚNIOR, in: PIVA, 2009, p. 11). O autor 

também evoca alguns poetas, como Baudelaire, que traz a provocação literária 

e a importância do ambiente urbano como matéria de literatura: “os modelos 

baudelairianos do boêmio, do dândi e do flâneur, os ecos persistentes dos 

poemas em prosa de Le spleen de Paris, embora distantes, não estavam de 

todo esquecidos na década de 1960 [...]” (ARRIGUCCI JÚNIOR, 2009, in: PIVA, 

p. 11); e Mário de Andrade com sua Pauliceia desvairada: “[...] é Mario de 

Andrade o companheiro mais afim e tutelar, diversas vezes lembrado em suas 

andanças por ruas noturnas” (ARRIGUCCI JÚNIOR, in: PIVA, 2009, p. 15). 

A referência surrealista é presente em toda a obra de Roberto Piva do 

período. O poeta é um dos fundadores do Grupo Surrealista de São Paulo em 

1963, juntamente com Claudio Willer e João da Rocha, únicos três escritores 

brasileiros citados no Dicionário geral do Surrealismo de 1965, dirigido por 

André Breton (ROCHA, 2014). Em resenha publicada na revista surrealista 

francesa La Breche em novembro de 1965, a relação do fotolivro com o 

Movimento Surrealista é definida nestes termos pelo próprio movimento: 
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Paranoia é o primeiro livro de poesia delirante publicado em português. 
Piva, cuja formação intelectual é profundamente marcada pela cultura 
italiana, assumiu sua inspiração pelos grandes clássicos da 
decadência, daí a exuberância da imagem própria dos povos latinos. 
Freud e Lautréamont têm sido de grande importância para ele. Enfim, 
a mais moderna literatura dos beats norte-americanos transmitiu a ele 
a fascinação por neons e a alucinação da metrópole metálica evocadas 
pelas fotografias de São Paulo inseridas em seu livro. 4 (XXX, 1965, p. 
125). 

Nesse processo de deambulações e derivas, tem-se a construção de um 

olhar surrealista sobre a cidade no confronto estético com uma visão 

predeterminada do espaço urbano figurado (SILVEIRA, 2015, s/p). Nesse 

sentido, o surrealismo e sua produção fotográfica 5 são a chave que se adota na 

análise, historicamente localizada, das fotografias dentro de suas qualidades 

técnicas e de codificação, tensionadas pela presença da poesia. Nesse conflito, 

pretende-se delinear as representações enquanto índice ressignificante na 

formação e compreensão da imagem de espaço urbano construída pelos 

artistas. 

Escrita indicial surrealista 

Para compreender a fotografia no campo surrealista, é preciso debruçar-

se sobre o caráter indicial da imagem fotográfica, ou seja, qualificar qual a 

relação entre o objeto retratado, sua representação e os significados que surgem 

a partir dessa ligação. Barthes define o referente fotográfico não como a coisa 

facultativamente real, a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa 

necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria 

fotografia” (BARTHES, 2012, p. 72), o que difere dos referentes de outras formas 

de representação, tomando um caráter referencial próprio do material 

fotográfico. 

                                            
4 Texto original: “Paranoia est le premier livre de poésie délirante publié en brésilien. Piva, dont 
la formation intellectuelle est profondément marquée par la culture italienne a pris son inspiration 
dans le grands classiques de la décadence, d’où l’exubérance de l’image propre aux peuples 
latins. Freud et Lautreamónt ont eu pour lui la plus grande importance. Enfin, la plus moderne 
littérature beat nord-américaine lui a transmis la fascination des néons et l’hallucination par la 
métropole métallique qu’évoquent les photographies de São Paulo insérées dans son livre”. 
Tradução livre dos autores, tal como as que se seguem. 
5 Utilizamos o conceito de fotografia surrealista com base nas autoras Annateresa Fabris (2013) 
e Rosalind Krauss (2014). 
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Fabris (2013) indica a utilização da fotografia no movimento surrealista 

estritamente ligada à “representação por contiguidade física do signo com seu 

referente” (p. 8), ou seja, conforme a noção de índice. Para Breton, segundo 

Krauss (2014), a utilização do termo “índice” acontece para explicar como os 

signos funcionam na forma profética, quer dizer, a possibilidade de os signos 

serem vazios de sentido em determinados momentos para receberem novos 

significados trazidos pelo inconsciente. 

Na fotografia dentro do campo surrealista, o enquadramento nos dá a 

fração da realidade que nos compete para a criação do signo vazio, à espera do 

referencial externo e da completude de sua significação; ele, portanto, nos 

mostra a fragmentação e descontinuidade do mundo percebido, com a 

possibilidade de recomposição em uma lógica não natural, sígnica e, nesse 

sentido, não correspondente a uma representação diretamente relacionada à 

mimese. 

[...] por sua gênese automática, a fotografia testemunha 
irredutivelmente a existência do referente, mas isso não implica a priori 
que ela se pareça com ele. O peso do real que a caracteriza vem do 
fato de ela ser um traço, não de ser mimese. (DUBOIS, 1993, p. 35). 

Com o enquadramento, o fotógrafo busca uma nova configuração do que 

seriam esses referentes, ou seja, novas visões sobre o cotidiano, em que, 

segundo Fabris (2013), “o insignificante e o banal ganham um novo significado 

graças à percepção ampliada” (p. 12) e, portanto, se enquadram dentro dos 

pressupostos surrealistas de transformação do mundo em signo mutável. 

Essas possibilidades se encontram na gênese do material fotográfico, 

principalmente considerando tratar-se de uma tecnologia que traz o automatismo 

visual como elemento que trabalha o testemunho do real dentro de uma 

perspectiva de escrita automática. Como afirma Krauss em seu texto “Fotografia 

e surrealismo” (2014): “o que a máquina fotográfica enquadra e, portanto, torna 

visível é a escrita automática do mundo: a produção permanente, ininterrupta 

dos signos” (p. 124). Segundo Fabris (2013), pelo caráter indicial é possível 

estabelecer a proximidade entre automatismo psíquico e visual. A autora 

comenta essa relação a partir do Manifesto do Surrealismo, de Breton: 
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[...] o estado passivo ou receptivo do poeta, que se entrega à 
linguagem sem tentar orientá-la, teria correspondência com o papel 
fotossensível; o ditado interior, que o obriga a transcrever “depressa, 
sem assunto preconcebido”, teria um equivalente na formação 
autônoma da imagem. (FABRIS, 2013, p. 24). 

Nesse contexto, podem-se entender as fotografias de objetos banais, 

cotidianos, na perspectiva do objet trouvé, recortados e escolhidos segundo a 

visão do fotógrafo e imbuídos de uma nova perspectiva, mas não 

necessariamente de um ponto de vista não usual. 

É por seu caráter documental que as fotografias de Atget interessam 
aos surrealistas, que detectam nelas um ponto de partida propício a 
interpretações subjetivas do mesmo modo que o objet trouvé. [...] 
Avesso à captação de “símbolos reveladores”, Atget comporta-se 
como um transeunte que vai configurando a imagem da cidade a partir 
de seus múltiplos aspectos. É justamente essa qualidade cotidiana que 
Breton demanda às representações de Paris, cidade que percorre “sem 
objetivo determinado”, pois não consegue discernir “um polo de 
atração, nem no espaço nem no tempo”. (FABRIS, 2013, p. 49). 

Aliada à figura do artista transeunte pela cidade, tem-se uma fração de 

realidade com maior grau de associabilidade analógica devido às suas 

características fragmentárias sobre o contexto urbano. Percebem-se fotografias 

em que, conforme o tratamento do signo – na escolha do referente, recorte, 

apuração e enquadramento – e no encontro com a poesia, é construída a 

ambivalência entre realidade material e realidade psíquica (BATE, 2009, p. 53), 

e tem-se o tratamento surrealista do signo. 

É por isso que uma característica do surrealismo é que, através de 
várias técnicas, transformam-se signos miméticos em signos surreais 
e enigmáticos. Os surrealistas exploraram as suposições de senso 
comum sobre os valores “realistas” da fotografia na própria produção 
do discurso surrealista. 6 (BATE, 2009, p. 30, tradução própria). 

Através do enquadramento, ação de transformação do mundo em signo, 

tem-se uma maneira de enigmatizar um referente banal relativizando seu 

contexto através do discurso e da proximidade com outros signos, uma maneira 

de interromper um discurso racional da imagem do espaço, seja referencial, seja 

urbano ou mesmo de um objeto. A disposição, o enquadramento e a ligação com 

referentes externos “direcionam o leitor a um significado particular da fotografia, 

                                            
6 Texto original: “This is why it is a feature of surrealism that, through a number of techniques, it 
turned mimetic signs into enigmatic surreal ones. The surrealists exploited common-sense 
assumptions about the ‘realistic’ values of photography in the very production of surrealist 
discourse”. 
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fora de sua suposta significação mimética” 7 (BATE, 2009, p. 35, tradução 

própria), deixando a interpretação da imagem fotográfica em constante 

dependência de outros conteúdos ao seu redor. No caso de Paranoia, essa 

dependência estabelece as bases da relação entre fotografia e poesia que funda 

o próprio fotolivro. 

Olhar experiência em Paranoia 

Paranoia e as características da escrita indicial surrealista podem trazer à 

tona de forma mais evidente as relações perceptivas dos autores com o espaço 

urbano. O “cotidiano mais miúdo” é figurado pelo enquadramento como 

elementos que adquirem interesse significativo no próprio processo que lhes dá 

forma, tanto pelo recorte do campo fotográfico, como pela seleção textual 

presente na poética delirante. Uma tradução de um “acordo secreto entre o 

homem e o mundo circundante” vivenciado pelos artistas e escolhido para a 

criação de uma imagem particular e aberta sobre a cidade. 

A relação da fotografia com o trecho de poesia da página ao lado 

demonstra a interdependência dos dois suportes em sua afirmação ou 

descontextualização, definindo conjuntos significantes. A estrutura narrativa em 

um primeiro olhar tem nas poesias uma sequência narrativa linear; no entanto, é 

possível um olhar distraído que se demora em alguns conjuntos significantes, 

orientado pelos afetos que tais conjuntos despertem, configurando uma 

experiência estética complexa do conjunto. 

A busca de recorrências linguísticas, tipo de relação entre representação-

referente-significado, permitiu identificar três grupos de “olhares experiência” no 

percurso pelo fotolivro. Foram denominados da seguinte maneira: voyeur, locus 

e objet trouvé.  

No primeiro “olhar-experiência” – voyeur – reuniram-se conjuntos de 

significação em que as fotografias revelam a posição do fotógrafo, uma postura 

de observação não assentida pelos referentes [Imagem 1]. Todas as imagens 

contêm figuras humanas majoritariamente em grupo. A relação entre o fotógrafo 

                                            
7 Texto original: “[...] directs the reader to a particular signifieds of the photograph, away from its 
assumed mimetic signification”. 
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e tal referente varia entre um distanciamento mediado por planos fotográficos até 

uma estranha proximidade. 

O segundo “olhar experiência” – locus – concentra imagens que têm 

como característica principal o ambiente construído ou natural como 

personagem referencial [Imagem 2]. Nas fotografias tanto se pode ver o local 

claramente retratado e se tem uma relação direta e banal com a cena figurada, 

como uma quebra dessa referenciação e o borramento do referente fotografado, 

questionando a sua localização e forma. Encontra-se nesse momento a questão 

do espaço enquanto signo vazio para as imagens a serem construídas. 

 O terceiro “olhar experiência” – objet trouvé – abriga fotografias que têm 

uma grande aproximação com a clareza do referente, com variação de 

enquadramento e descontextualização do ambiente [Imagem 3] e [4]. Nesse 

sentido, há uma rapidez na associação analógica entre os referentes contidos 

nas representações fotográficas, poesia e referenciais externos, articulados e 

Imagem 1 
Paranoia (páginas 52 e 53). Fotografia de Wesley Duke Lee. Fragmento de “Piedade” de 

Roberto Piva (PIVA, 2000, pp. 52-53). 

Imagem 2 
Paranoia (páginas 112 e 113). Fotografia de Wesley Duke Lee. Fragmento de “Paisagem em 

78 R.P.M.” de Roberto Piva (PIVA, 2000, pp. 112-113). 
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afirmados por esses enquadramentos, maximizados pela visão focada do artista 

em demonstrar um dado recorte ou característica do referente encontrado no 

espaço urbano. 

A página 20-21 [Imagem 5] pode ser tomada como exemplar desse terceiro 

“olhar experiência” e da postura surrealista dos artistas. A imagem da televisão 

– pertencente a uma casa? uma loja? não há referencial suficiente para concluir 

–  contém um reflexo do programa assistido e é quebrada na direita por uma 

silhueta de uma flor. No trecho de programação exposto pela televisão, temos 

uma situação próxima do mise-en-abyme, em que uma representação contém 

outra representação e segue uma ideia de cadeia de imagens construída, assim 

como de significações. Essa mesma lógica de construção da imagem é vista nos 

diversos enquadramentos que podemos fazer a partir da fotografia em questão; 

um primeiro enquadramento é o que encontramos como fotografia do livro, tendo 

a silhueta da flor, um espaço em branco, a televisão e o trecho de programa; 

Imagem 3 
Paranoia (páginas 140 e 141). Fotografia de Wesley Duke Lee. Abertura de “Meteoro” de 

Roberto Piva (PIVA, 2000, pp. 140-141). 

Imagem 4 
Paranoia (páginas 28 e 29). Fotografia de Wesley Duke Lee. Fragmento de “Paranoia em 

Astrakan” de Roberto Piva (PIVA, 2000, pp. 28-29). 
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podemos também fazer um recorte tendo a televisão e o trecho de programa, e, 

por fim, o recorte com o trecho do programa. Essa relação sistemática de 

enquadramentos possíveis sugere as fotografias de espelhos, utilizados por 

outros fotógrafos surrealistas, associação esta que é trazida principalmente no 

trecho da poesia. Nos espelhos em que as meninas aparecem, desarticuladas, 

diversas facetas compõem o ritmo da leitura, o ciclone de almofadas confunde e 

turva a imagem que não é nítida e que aparenta ter mais de uma camada na 

tomada da fotografia, como se, em um trecho entre planos da transmissão, 

abismo da memória que não completa a nitidez, dentro de um requadro. Ou mais, 

o caos que se forma nesse abismo é confrontado com a força da flor à direita, 

frágil e ao mesmo tempo sólida na contraluz e na sua verticalidade. 

O enquadramento é importante, nesse sentido, como foco para o que os 

artistas querem trazer à tona nesse espaço; a partir do enquadramento é que se 

alcança esse vetor de valoração dos componentes referenciais da fotografia, em 

contexto com seu posicionamento na composição do livro, quando diversas 

camadas se podem inferir em uma representação, diversas camadas que 

compõem as muitas facetas na contraposição entre fotografia e poesia com a 

televisão e sua janela para um outro espaço. 

O diálogo entre fotografia e poesia se mostra notável quando da relação 

analógica entre as duas linguagens em confronto. A possibilidade, aberta pelo 

fotolivro, da imagem de espaço urbano pelo esvaziamento do mesmo ao se 

tornar signo de si mesmo é tecida a partir dessas ligações visuais/poéticas e 

revelam um “olhar experiência” dos artistas frente aos objetos encontrados pelo 

Imagem 5 
Paranoia (páginas 20 e 21). Fotografia de Wesley Duke Lee. Fragmento de “Visão 1961” de 

Roberto Piva (PIVA, 2000, pp. 20-21). 
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caminhar na cidade. Na construção do livro, irão criar a imagem do que é essa 

cidade delirante. Suas impressões e suas marcas nesse território. 
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ENTRE A FOTOGRAFIA E A LITERATURA: SOBRE A POÉTICA DE HARUO 

OHARA 

Rodrigo Fontanari 1 

Resumo 

Este ensaio busca explorar a poética da obra fotográfica do nipo-brasileiro 

Haruo Ohara. Particularmente, pretende-se, por um lado, demonstrar a 

aproximação de suas fotografias com o poema japonês haikai. E, por outro, 

referir essas imagens, a um só tempo, como incidente e biografema, isto é, um 

fragmento de vida que cai diante da objetiva. 

 

Abstract 

This essay aims to explore poetic of the photographic work of the 

Japanese-Brazilian, Haruo Ohara. Particularly, it’s intended, on the one hand, to 

demonstrate the approximation of your photographs with the Japanese poem 

haiku. On the other hand, to refer to these images, at the same time, such as 

incident and biographeme that is, a fragment of life that falls before the objective. 

  

                                            
1 Rodrigo Fontanari é professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da 
Universidade de Sorocaba. Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Pesquisador associado ao Réseau International Roland Barthes. 
Atualmente, investiga a obra do fotógrafo Haruo Ohara com chancela da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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Sobre Haruo Ohara 

Para melhor explorar a poética fotográfica de Haruo Ohara, faz-se 

necessário apresentar, ainda que em linhas gerais, traços biográficos desse 

agricultor transformado em fotógrafo, cuja obra fotográfica é muito pouco 

conhecida ainda do público brasileiro. 

Nascido em 1909 em Kochi, no Japão, Haruo Ohara é filho de uma família 

de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil em 1927, para trabalhar nas 

plantações sobretudo de café, e, pouco tempo depois, resolveram se instalar na 

cidade de Londrina, no Estado do Paraná. É, alguns anos mais tarde, em 1933, 

que, de fato, Haruo Ohara inicia, de maneira quase autodidata, sua dedicação à 

arte da fotografia. É um fotógrafo da cidade, chamado José Juliani 2, que lhe 

oferece seu primeiro aparelho fotográfico, bastante rudimentar, o que o levou a 

anotar em seu diário que se tratava muito mais de brinquedo, pois, “a cada dez 

fotos, apenas três saíam boas” (Losnak; Ivano, 2003, p. 66). É Juliani também 

que lhe ensina os processos de revelação, o que, aliás, como se sabe, Haruo 

Ohara fazia com bastante cuidado, tal qual o trabalho de um alquimista. 

Longe de ser um “roceiro com o mágico dom da fotografia”, Haruo Ohara, 

como atestam os biógrafos, “foi um conhecedor de sua arte, conhecia a estética 

de seu tempo, os limites e as possibilidades que as imagens fotográficas podiam 

oferecer” (Losnak; Ivano, 2003, p. 120). 

A fotografia conquista pouco a pouco seu lugar na vida cotidiana de Haruo 

Ohara, tanto que, em 1951, torna-se membro fundador do Fotoclube de 

Londrina, como também se associa ao Fotoclube Bandeirantes de São Paulo. É 

nesse período ainda que o agricultor-fotógrafo mostra algumas de suas imagens 

fotográficas ao mundo, por ocasião de suas primeiras participações em Salões 

de fotografia tanto no Brasil quanto no exterior, recebendo vários prêmios por 

sua arte. 

                                            
2 Juliani chegou a Londrina em 1933, era um sujeito autodidata, que aprendeu o ofício de 
fotógrafo numa cidade do interior do Estado de São Paulo, Nova Europa, com um homem de que 
se sabe apenas que tinha o apelido “Alemão” e de quem adquiriu o equipamento necessário para 
se iniciar nessa profissão. 
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Seu olhar se apaga definitivamente para o mundo em 1999, e a fotografia 

brasileira então perde Haruo Ohara. Atualmente, suas fotografias são objeto de 

várias exposições mesmo no exterior, em sua cidade natal, no Japão, e seus 

negativos e arquivos pessoais estão depositados no Instituto Moreira Salles, no 

Rio de Janeiro (IMS). 

A fotografia como poema 

Despossuídas de todas as contingências históricas ou sociais, as 

fotografias de Haruo Ohara não visam a convencer, mas convidam, sobretudo, 

a filosofar. Ao misturar sua vida de agricultor à prática da fotografia, Ohara 

entrega ao mundo imagens da vida cotidiana que são, de fato, percepções 

visuais que fazem da fotografia paradoxalmente uma arte plástica. Suas 

fotografias atestam que seu olhar é atraído por cenas que são meros instantes 

do cotidiano, como num haikai, o que mostra que Haruo Ohara converte o 

produto do trabalho físico e químico num sistema de transcrição de percepção 

visual 3. 

Haruo Ohara não procura apreender simplesmente o visível; a beleza de 

suas imagens reside em seu olhar, que sabe ver o visual no visível, isto é, essa 

configuração ordenada de formas plásticas que falam uma linguagem sensível. 

O visual consiste num inesperado desvelamento do olhar que toma o espectador 

de assalto, fazendo emergir uma emoção por meio de uma aparição frágil e 

instável de ser e coisa na superfície luminosa do fotográfico, que, 

misteriosamente, torna presente aquilo que até então era meramente visível. 

Uma espécie de epifania imprevisível: instante em que se vê a poética das 

coisas, em que a obra extravasa seu sentido primeiro e dá lugar, de uma maneira 

ou de outra, ao suplemento de sentido. E então, a fotografia não traduz o 

pensamento, mas traz à visualidade o resultado do trabalho estético do 

pensamento visual, numa linguagem puramente plástica. 

                                            
3 O escritor e fotógrafo francês Denis Roche, em La Disparition de lucioles, não separa as duas 
artes, embora num primeiro olhar elas partam de técnicas e de instrumentos diferentes: “nos dois 
casos trata-se de máquinas de captar a realidade” (2016, p. 78). Ou seja, em ambas, 
reencontramos, no fundo, o mesmo fundamento do gesto.   
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Se, por um lado, a fotografia de Haruo Ohara adota em larga medida uma 

postura biográfica, por se tratar de imagens que são frequentemente retratos do 

cotidiano e de seus familiares; por outro, ele registra traços de sua vida e de sua 

família que são verdadeiros biografemas 4 – um fragmento, um pequeno detalhe 

da vida que não deriva de nenhum significado (como a biografia); não se vê nada 

ligado à ação de “ser” (Nakagawa, p. 48) 5 . 

Não se pretende, aqui, apenas refletir sobre as convergências ou 

divergências entre artes, entre literatura e fotografia. Ao contrário, busca-se, na 

verdade, entrever a própria imagem fotográfica de Haruo Ohara como uma 

espécie de haikai. Esse breve poema que, segundo as regras de sua tradição, 

caracteriza-se pela composição em três estrofes de cinco, sete e cinco sílabas 

respectivamente. Tal encontro entre essas artes já foi anunciado pelo semiólogo 

e crítico literário francês Roland Barthes no curso A preparação do romance, 

numa de suas aulas do primeiro ciclo de conferências “da vida à obra”, em que 

ele nota o seguinte: “a forma de arte que permite conceber o haikai = a fotografia” 

(Barthes, 2005, p. 144). 

A relação entre fotografia e haikai não parece estabelecer-se a partir de 

uma tradução intersemiótica – ao menos não me parece que Ohara pense num 

haikai para fotografar –, mas a partir de uma intertextualidade: esse 

entrelaçamento de textos (tecidos) que se misturam, se aproximam. Pois a 

intertextualidade, tal como a define Julia Kristeva, mostra que “todo texto se 

constrói como num mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação 

de um outro texto” (Kristeva, 1974, p. 85); é o que ressoa em algumas fotografias 

de Haruo Ohara. É o traço que deflagra, captura o olhar do espectador, fazendo 

                                            
4 A noção de biografema é estabelecida pelo semiólogo e crítico francês Roland Barthes em 
diferentes ensaios; no entanto, sua primeira definição ocorre em 1971, no prefácio de Sade, 
Fourier e Loyla, nestes termos: “se eu fosse escritor, já morto, como gostaria que minha vida se 
reduzisse, pelos cuidados de um biógrafo amigo e desenvolto, a alguns pormenores, a alguns 
gostos, a algumas inflexões, digamos ‘biografemas’” (Barthes, 2005, p. XVII). O biografema se 
caracteriza por capturar um retrato breve, um pequeno detalhe que punge, um fragmento daquele 
que se amou e nada mais. 
5 Note o “logocentrismo” na língua e na cultura japonesa, especialmente na maneira de pensar 
e de descrever as coisas. Na cultura oriental o “eu” se define em função da circunstância, em 
relação ao outro, ao contrário do Ocidente, em que a identidade se afirma independentemente 
da situação (Nakagawa, 2008, p. 28). 
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reter na imagem fotográfica uma textualidade, uma textura bem próxima de um 

haikai. 

Por isso mesmo pensar que Haruo Ohara não é profissional de profissão, 

mas um poeta fotógrafo ou fotógrafo-poeta. E se algumas de suas fotografias 

podem se aproximar do haikai, é porque, antes de tudo, essas imagens 

conduzem o olhar para além da imagem em si, isto é, ao invisível. Retomando 

as ideias do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty em seu ensaio “O olho e o 

espírito”: ele nota que todo enigma celebrado pela pintura não é outra coisa que 

aquele de sua visibilidade, que o invisível não é alguma coisa que se situa para 

além do visível, é o que torna a visão possível, dando existência visível àquilo 

que a visão profana acredita invisível. Aliás, Merleau-Ponty denomina isto de 

“percepção pura”: a evidência de alguma coisa que não se pode ver nem tocar, 

mas que torna as imagens tão consistentes, tão verdadeiras. 

Parte-se da hipótese de que certas imagens fotográficas de Ohara se 

assemelham a um haikai, já que se trata de fotografias que são, na verdade, 

formas cujo sentido existe enquanto apelo, convite à reflexão, à mobilização de 

possibilidades interpretativas, sentido inacabado, variável, indefinido. Ao ver a 

fotografia dessa maneira, está-se também diante de uma outra dimensão da 

compreensão, em que compreender não é forçosamente apreender o sentido, 

mas um apelo ao sentido, com toda a sua força de resistência. 

Através dos olhos de Haruo Ohara aprende-se que é necessário saber ver 

na paisagem do mundo aquilo que muitas vezes nos escapa, por exemplo a 

beleza dos pequenos gestos, o ritmo particular e singular das coisas. Desse 

entrelaçamento entre o olhar do fotógrafo e o mundo, nasce uma imagem que 

não é mais uma simples imagem, mas um poema, um verdadeiro poema 

construído a partir de uma textura tangível da fotografia – de sua matéria –, que 

torna a fotografia uma superfície perceptível em que o olhar penetra, se cala 

através de sua trama e de seu tema. 

Dessa perspectiva, a fotografia intitulada Pôr do sol – Tomoko e Ciro, 

filhos de Haruo, de 1949, sugere bastante essa atenção à natureza. Aliás, como 

se sabe, esse “amor pela natureza”, essa “paixão ardente diante da qual tudo se 
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cala”, nota Paul-Louis Couchoud em Les épigrammes lyriques du Japon (2003, 

p. 15), é um traço particular da cultura japonesa. Num primeiro plano, 

ligeiramente de costas para a câmara posta num plano baixo, veem-se Tomoko 

e Ciro transformados numa silhueta pela intensa contraluz. O dedo indicador de 

Tomoko guia o olhar em direção ao horizonte em que nada acontece, em que há 

apenas pequenas e leves ranhuras ou revoadas de nuvens que compõem com 

as hastes das gramíneas um movimento harmonioso. Toda a beleza da cena 

reside, de fato, na intensidade da luz do pôr do sol que, naquele momento, torna 

a paisagem plenamente habitável, e o fotógrafo capta essa atmosfera única, 

permitindo ao espectador respirá-la. 

O ato fotográfico – que se quer crer teoricamente um registro automático 

– pode, em certos momentos e nas mãos de certos fotógrafos, revelar uma 

verdadeira poesia. 

Esse fotógrafo-poeta estaria assim mais próximo do pintor, ao ser capaz 

de tornar visível o mundo original. É como se ele soubesse que seu modo de ver 

o mundo não congela nada, no sentido etimológico do termo fotografia – grafia 

1 
Acervo Haruo Ohara | IMS 
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da luz. Não é preciso que sua fotografia se torne imagem. É o que revela esta 

outra fotografia de 1950, intitulada Filha Tomoko. Feita do registro de um 

pequeno gesto, de um sopro sob flor, nada aí parece se congelar no instante 

fotográfico. Ele abre a foto à visão, a uma espécie de intervalo entre ações, entre 

o sopro e o desprender das pequenas pétalas das flores, conduzindo o olhar do 

espectador a ver mais do que se vê, à presença discreta do sopro vento; algo 

que não se deixa facilmente capturar, nessa fotografia, se faz sentir. 

Ainda que essa ideia possa parecer paradoxal, é por esse traço que a 

fotografia se distingue da pintura e o fotógrafo-poeta mostra um outro sentido 

bem menos aparente da fotografia: a presença a partir da qual as coisas 

fotografadas aparecem. 

Através de sua arte, o fotógrafo não busca qualificar seu ato. Mas, pela 

sutilidade de seu gesto, ele consegue justamente mostrá-lo. Não se está, aliás, 

distante daquilo mesmo que o filósofo alemão Hans Ulrich Gumbrecht em Elogio 

da presença denomina de “fora da linguagem” (2010, p. 9); noutras palavras, o 

ininterpretável em que os signos não são mais envoltos de significação. Eles são 

2 
Acervo Haruo Ohara | IMS 
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muito mais pura designação: o último grau do sentido, o depois do nada mais a 

dizer. 

Entende-se por fotógrafo-poeta aquele cujo ato de fotografar não se 

resume a celebrar o que é posto diante da objetiva. Seu gesto não consiste em 

apreender a beleza ou angústia de um acontecimento ou rosto, mas em revelar 

um sentimento, um afeto – no sentido forte do termo – daquele que é afetado por 

aquilo que vê. Esforça-se assim para que a foto torne visível o que por ora parece 

invisível. 

É nesse ponto que a fotografia-poema toca a forma poética oriental do 

haikai: “uma imagem forte, suficientemente forte para fazer calar a tagarelice 

mental e nosso desejo de tudo controlar”, notam os poetas japoneses (Bashô et 

al., 2010, p. 22). 

Essa forma poética bastante breve visa a abrir uma relação meditativa e 

poética com o instante. Consiste num exercício literário de extrema tenuidade e 

dificuldade, não é simplesmente uma escrita decalcada do real, mas uma “escrita 

da percepção” (Barthes, 2005, p. 114), um exercício literário de extrema 

tenuidade e dificuldade. Tudo é codificado e ao mesmo tempo desnudado de 

todo significado particular e de contexto (não se veicula nenhuma noção de 

sistema organizacional político, econômico ou social), neutralizando o que é 

descrito. 

Entre o poema e a fotografia: o haikai 

A poesia é o amálgama entre o ser e a palavra, tanto quanto a fotografia 

é o amálgama entre o ser e as coisas apreendidas. Aliás, é nestes mesmos 

termos que se pode entrever a definição de haikai, como a arte que “refaz a 

harmonia primordial [...] o renascimento, propondo o despertar atento de quem 

pela primeira vez vê e se vê” (Forte; Ribeiro, p. 44). 

O haikai por definição é “um estilo de vida, uma maneira de ser, uma 

aproximação sensual do mundo” (Atlan; Bianu, 2007, p. 7), pois o que fascina o 

leitor é a maneira de escrever a vida pura e sutil. Uma observação bem precisa 

do mundo através dos versos rigorosamente escandidos leva o leitor a apreender 
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a mesma imagem viva que tocou o poeta. O poeta haikaista apreende o “fluxo 

da percepção”. Não por acaso, o haikai, para uns e outros poetas japoneses, se 

caracteriza pela “expressão da experiência instantânea” (Kato, 2012, p. 101). Tal 

como um flash que ilumina e, no mesmo instante, se apaga: “o tempo para nesse 

instante. Não há espaço para que as lembranças se insiram”. Trata-se muito 

mais de uma experiência sensitiva, “uma espécie de sintoma entre o alvo da 

percepção (o mundo exterior) e o íntimo” (Kato, 2012, p. 101). 

A fotografia e o haikai se aparam de um flash lógico, de uma filosofia do 

instante que não faz o espectador reencontrar o tempo vivido, mas o encontrar, 

pois o tempo é aí salvo na sua imediaticidade. O instante puro, uma vez que o 

traço luminoso o inscreve no negativo, não imobiliza, nem tem a pretensão a 

congelar ou reter o instante. O que se vê na revelação fotográfica é o instante 

em todo o seu frescor. Vive-se o instante fotográfico: a experiência direta que 

não reivindica nenhum comentário, como num haikai. 

O ato fotográfico de Haruo Ohara é guiado por uma prática sutil do mundo 

e por uma visão tão minuciosa, não impondo à fotografia a tirania de um conceito. 

A singularidade de seu olhar inscreve seu gesto fotográfico num nada querer-

apreender, numa esquiva da violência do sentido, do sentido único. Suas fotos 

são marcadas por uma espécie de antiloquência em que não há outros 

acontecimentos senão plásticos. 

Esta outra fotografia sem título e sem data revela esse aspecto do olhar 

estético de Haruo Ohara, que é capaz de trazer à superfície a gênese de um 

visível que escapa à visão ordinária, a partir de um branco, de um cinza, de uma 

bruma, de começo de visível que não figura nenhum acontecimento, nenhuma 

ação. Uma presença que devolve a textura do mundo através do que significa 

sua ausência: a imagem. 
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Se suas fotografias se aproximam do haikai, é porque também essas duas 

artes se exprimem num estado de espírito de “nada de especial”. O fotógrafo, 

como o poeta, sabe esperar e contempla o panorama do mundo, deixando que 

as coisas se configurem diante de seus olhos numa objetividade – numa visão 

sem comentário – que se assemelha à maneira como uma criança expressa sua 

surpresa diante do que ela vê pela primeira vez, permitindo, então, “sentir o 

mundo como quando nossos olhos atônitos o viram pela primeira vez” (Watts, 

1960, p. 220). É a concepção mesma do olhar zen sobre as coisas. 

Ohara não procura forçosamente o que ele fotografa, ele o encontra. 

Quanto a isso, não há como não lembrar esta fotografia também sem data cujo 

título é Nuvens. Numa espécie de contra-plongée, essa composição craquelada 

das nuvens forma um conjunto sincrônico com os galhos das árvores totalmente 

desnudas de qualquer folhagem e, no fundo, vê-se ainda um pequeno ponto 

luminoso, testemunha de composição primitiva do real. É como se Ohara 

apreendesse o surgimento do mundo, reencontrasse o que há de mais primitivo 

em nossa percepção, através do registro das metamorfoses de uma matéria 

flutuante, ao mostrar o caos se constituindo. Não há aí nenhuma profundidade, 

ele apenas procura sondar a espessura da experiência cotidiana. 

3 
Acervo Haruo Ohara | IMS 
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Debruçando-se sobre as fotos de Haruo Ohara, é-se tocado por sua 

sensibilidade profunda, que percebe a natureza a sua volta, os efeitos da luz e 

da sombra, o tracejar sutil da paisagem. Ele não faz simplesmente imagens, ele 

não fotografa um céu, uma árvore, ele não procura apreender alguma coisa, reter 

a atenção do espectador sobre alguma coisa ou alguém em particular. Certas 

fotos de Ohara são mais uma modalidade de espaço, um ritmo de tempo, mas 

também a dimensão de um encontro. 

Suas fotografias são a “impressão viva”. São imagens que se fazem de 

uma “impressão viva”, de detalhes quase imperceptíveis: a expressão de um 

olhar, a luminosidade particular que incide sobre um corpo, o desenho 

espontaneamente traçado pelas nuvens, seus volumes e tonalidade. 

Haruo Ohara espreita o tempo – o ritmo de amadurecimento, a pontuação 

própria aos acontecimentos – e assim ele deixa cada gesto, cada acontecimento 

se contaminar do tempo que eles precisam para ocorrerem. Como que ignorando 

a abrupta ruptura e a fragmentação que operam o ato fotográfico, a coisa 

fotografada continua a viver no mesmo fluxo temporal de antes de se tornar 

imagem virtual. O tempo está vivo no interior mesmo do quadro fotográfico. 

4 
Acervo Haruo Ohara | IMS 
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Não se refere, aqui, o tempo que leva para se fazer uma foto, nem o tempo 

(o momento histórico) em que a cena aconteceu, nem tampouco o tempo 

necessário para escrutá-la. A fotografia em si mesma é um acontecimento, pura 

presença, como se fosse uma aparição do referente de repente na paisagem da 

vida. O instante capturado estranhamente não fragmenta nem fratura o fluxo 

temporal, colocando-o em colapso numa eterna suspensão. 

Suspendendo o fluxo vivo do tempo, Haruo Ohara cria um espaço vazio 

no qual nada pode se instalar a não ser um mundo da lentidão, o que permite ao 

tempo passado, ou tempo perdido, estar presente como uma alusão, como uma 

brisa que sopra, fazendo o espectador viver no fluxo da temporalidade. Suas 

fotografias são em si a experiência do tempo, em seu aqui e agora. 

Suas fotografias parecem ser feitas de tempo que é aquele próprio de sua 

duração. O instante absoluto antes mesmo que as coisas se degradem no fluxo 

incessante do tempo. 

Fotografia como acontecimento: incidente 

Pura arte da ascese que rompe com todo espírito discursivo e a vertigem 

emocional. Ohara nos ensina a ver a força dramática do banal, fazendo-a 

transbordar daquilo que, pequenino, tem uma enorme intensidade, como num 

haikai, que nasce “da surpresa sem cessar renovada diante do frescor das mais 

pequenas coisas que – como tudo diante de nossa vida – não saberia durar ou 

se reproduzir identicamente” (Bashô et al., 2010, p. 13). Suas fotografias tocam 

pela simplicidade, toda noção se dissipa em detrimento de uma epifania do nada. 

Ohara distancia-se da concepção de “instante decisivo bressoniano” e de 

toda ideia de notável que nele reside, para deixar que as coisas apareçam 

fotograficamente diante de seus olhos. Assim, são verdadeiras radiações sem 

sujeito, uma espécie de aventura: algo advém, e é de ordem infinitesimal. E daí, 

capturar seu surgimento neutro, em que tudo parece organizar-se antes mesmo 

de se perder novamente na desordem do mundo. Trata-se muito mais de 

“incidentes” do que de “instantes”. São aparições que surpreendem sem, 

contudo, de nenhuma maneira, serem memoráveis. Fotografar o mundo 

dizendo-o em sua imediaticidade não é senão um gesto de extremo pudor, pois 
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não visa através dele, a princípio, a nenhum efeito, o que torna a imagem 

fotográfica a expressão mesma de um “traço de vida significante” (Barthes, 2010, 

p. 351) que é, ao mesmo tempo, insignificante, sem sentido (fosca) e por isso 

mesmo, escapa ao imaginário. 

Eis aí a filiação da fotografia com essa forma literária ocidental 

extremamente moderna que Roland Barthes denomina incidente. O incidente 

define-se como aquilo que aparece, sendo apreendido mais como 

acontecimento do que substância 6. Etimologicamente, o termo incidente, ou, em 

latim, incidentem, deriva do verbo incidere, aquilo que cai sobre. O incidente – 

nota o escritor e crítico literário francês Philippe Forest – é “revelação de um real 

surgindo na nudez mesma de uma aparição irredutível ao comentário” (Forest, 

2008, p. 118). A fotografia transforma-se num momento sem testemunho, sem 

interpretação, numa nominação sem sujeito: uma imagem aquém da imagem, 

em que o mundo não se mostra mais diante dos olhos como representação, mas 

como um registro que se apossa do imediato. O fotógrafo faz então de cada uma 

de suas imagens a expressão mesmo do que existe, permitindo ao espectador 

“reencontrar, sem o ampliar nem o fazer vibrar, uma tenuidade de lembrança”, 

que é a definição mesma de biografema (Barthes, 2003, p. 128). O fotógrafo 

captura a espessura do mundo: aquilo que faz corpo com o espectador. 

O olhar fotográfico de Haruo Ohara caracteriza-se pela interpassividade. 

Esse olhar se abre diante da paisagem à imaginação, atentando às mínimas e 

às mais sutis atividades da paisagem. Dessa perspectiva esta fotografia sem 

data e sem título revela esse gesto de interpassividade. Nem pura observação 

atenta para registrar o tempo que faz, nem tampouco um registro do acaso, mas, 

claramente, o trabalho de um olhar contemplativo que soube perceber o tracejar 

das nuvens no céu ao se entrelaçarem naturalmente aos raios do sol num 

entardecer. O que transforma sua arte fotográfica não numa estrutura de 

significado para ser interpretado, lido, mas num mosaico de significantes, que 

                                            
6 É, aliás, Roland Barthes mesmo que associa o haikai ao que ele denomina incidente, ainda que 
essas artes não se originem do mesmo ramo filosófico, aquela deriva do zen e essa é uma forma 
de arte inteiramente ocidental. Ambas se caracterizam por “aparecer, cair sobre”; “um 
acontecimento imediatamente significante” que se revela ao olhar (Roland Barthes, 2005, p. 
210). 
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faz passar o olhar do sentido da imagem, de seu visível, ao seu funcionamento, 

ao seu agenciamento visual. 

De resto, pode-se pensar que Haruo Ohara não trabalha com o signo, ele 

trabalha o signo, colocando em relevo as funções poéticas e metalinguísticas da 

fotografia, fazendo-as a expressão mesma de uma escritura (de um grafismo 

fotográfico). Torna-as coisas tangíveis, permitindo ao olhar do espectador ver, 

tocar, sentir, escutar as coisas em si mesmas sem mediação, como num haikai, 

em que o poeta se engaja a apreender as coisas do mundo antes que elas sejam 

umectadas de sentido, de um sentido, de uma significação última; ou seja, em 

seu surgimento. É o instante se fazendo diante da objetiva. 

  

5 
Acervo Haruo Ohara | IMS 
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FOTOGRAFIA E LITERATURA NOS LIVROS DE MAUREEN BISILLIAT 1 

Miguel Del Castillo 2 

 

Resumo 

Poucos fotógrafos traduziram tão bem o Brasil em sua complexidade 

como Maureen Bisilliat. Neste artigo, faço uma análise de seis livros em que a 

fotógrafa inglesa naturalizada brasileira coloca suas imagens em diálogo com a 

obra de grandes escritores da literatura nacional: João Guimarães Rosa, Carlos 

Drummond de Andrade, Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, Adélia 

Prado e Jorge Amado – autores que, como ela, oferecem visões incontornáveis 

da alma brasileira. Leitora perspicaz e curiosa, Bisilliat parece discordar do clichê 

de que uma imagem vale mais do que mil palavras: “Minhas fotografias”, 

costuma dizer, “só ficam completas com o texto”. Procurarei mostrar como a 

imagem ganha uma leitura diferente através do texto, e como o texto também 

recebe nova vida ao ser acompanhado das imagens. 

 

Abstract 

Few photographers have translated Brazil so well in its complexity as 

Maureen Bisilliat. In this article, I do an analysis of six books in which the 

photographer puts her images in dialogue with the work of great writers of the 

Brazilian literature: João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, 

Euclides da Cunha, João Cabral de Melo Neto, Adélia Prado and Jorge Amado 

– authors that, like her, offer inescapable visions of the Brazilian soul. Clever and 

                                            
1 Este artigo é adaptado dos textos escritos por mim para a exposição Fotografia e Literatura 
nos Livros de Maureen Bisilliat (<http://maureenlivros.ims.com.br>), com curadoria minha, em 
cartaz na Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista até 10 de março de 2019. Desde 2003, o IMS 
guarda, em sua sede carioca, o acervo fotográfico de Maureen Bisilliat. 
2 Miguel Del Castillo é escritor, tradutor e editor, autor do livro de contos Restinga (Companhia 
das Letras, 2015). Atualmente é responsável pela Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira 
Salles em São Paulo. Foi editor da Cosac Naify, do site da ZUM e da revista Noz. Recebeu o 
prêmio Paulo Britto de Poesia e Prosa com o conto “Carta para Ana”, publicado na Antologia de 
prosa Plástico Bolha (Editora Oito e Meio, 2010), e foi escolhido um dos vinte melhores jovens 
escritores brasileiros pela revista Granta. 
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curious reader, Bisilliat seems to disagree with the cliché that a picture is worth a 

thousand words: "My photographs," she says, "are only complete when 

accompanied by the text." I will try to show how the image gains a different aspect 

through the text, and how the text also receives new life when it's side by side 

with the images.  
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Aprecio imagens aliadas à escrita, frases escolhidas definindo 

melodicamente a linha da orquestração. Em livros como os de Diane 

Arbus, de Nan Goldin, há essa orquestração: ritmos, silêncios, acordes, 

vazios. A palavra, escolhida da produção literária ou pinçada do 

testemunho biográfico, vem da fala íntima da pessoa, destilada. Seria 

quase como escrever com a imagem e ver com a palavra. 

Maureen Bisilliat 

 

A obra de Maureen Bisilliat, fotógrafa nascida na Inglaterra em 1931, mas 

naturalizada brasileira, abarca um amplo espectro de temas do Brasil. Com um 

olhar estrangeiro no melhor dos sentidos – isto é, aquele que, por não ser natural 

do lugar, procura entendê-lo e respeitá-lo ao máximo –, ela fotografou o dia a dia 

dos índios do Xingu, os personagens e as paisagens dos sertões de Minas e do 

Nordeste, as festas e os rituais religiosos e folclóricos do país. Imbuída de uma 

curiosidade que conserva intacta ainda hoje, aos 87 anos, chegou a ter uma 

galeria de arte popular, chamada O Bode, e foi convidada por Darcy Ribeiro a 

montar o acervo do Pavilhão da Criatividade no Memorial da América Latina, 

instituição na qual continuaria atuando como curadora. E é uma leitora 

extremamente perspicaz. 

Sua devoção à materialidade do mundo se revela também nos muitos 

livros que publicou, bem como na importância que dá ao processo de editá-los, 

escrevê-los, desenhá-los e imprimi-los, sempre valorizando os profissionais 

envolvidos em cada etapa. Este artigo destaca as publicações em que Bisilliat 

busca um diálogo com grandes escritores da literatura brasileira. Tal projeto, que 

na verdade nunca foi planejado, mas surgiu espontaneamente de seus anseios 

e leituras, começou quando recebeu de presente um exemplar de Grande 

sertão: veredas, de Guimarães Rosa. A fotógrafa encarou a leitura do livro como 

um desafio a ser vencido, pois, na época, embora falasse espanhol (seu pai era 

um diplomata argentino), morava havia apenas seis anos no Brasil. Encantada 

com o romance, quis conhecer e fotografar esse sertão que tanto fascínio 

exercera no escritor. 
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A partir daí, seguiu um caminho que a levaria a produzir diversos livros 

fotográficos, ou, mais especificamente, livros de fototexto, nos quais seleciona 

trechos da obra de um escritor e os combina com um ensaio visual já existente 

ou produzido especialmente para a publicação. Assim, Guimarães Rosa, 

Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, 

Adélia Prado e Jorge Amado tornaram-se objetos dessas “equivalências 

fotográficas”, termo que ela usa para se referir à conversa de suas imagens com 

a literatura. São escritores que, cada um a seu modo, oferecem visões 

incontornáveis da alma brasileira. Como Maureen. 

Faço agora uma breve descrição e análise desses seis livros. Haveria 

ainda que mencionar a sala especial “O turista aprendiz”, que Bisilliat montou na 

18ª Bienal de São Paulo, em 1985 (acompanhada de um catálogo), 3 em que 

dialoga com o texto em que Mário de Andrade narra uma viagem que fez à 

Amazônia em 1927. Contudo, pareceu mais interessante manter a seleção ao 

âmbito dos livros produzidos por Bisilliat, deixando de lado esse catálogo de 

exposição e outras constantes referências que a fotógrafa faz a escritores, em 

especial a Ariano Suassuna. 

A João Guimarães Rosa 4 

 

                                            
3 O catálogo da sala especial na Bienal pode ser visualizado na íntegra aqui: 
<https://issuu.com/bienal/docs/name729994>. 
4 BISILLIAT & ROSA, 1969/1974/1979. 
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Inspirada pela leitura de Grande sertão: veredas, Bisilliat entregou-se ao 

projeto de fotografar o sertão mineiro. Procurou Guimarães Rosa, que a 

encorajou a seguir adiante. Desse encontro, surgiu uma cumplicidade fantástica: 

Bisilliat viajava para o sertão e voltava ao autor para lhe mostrar as fotos que 

fizera, impressas em formato pequeno. Atrás delas, Rosa anotava nomes de 

Imagens do livro A João Guimarães Rosa 
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pessoas, lugares e outros detalhes. Ele estava certo de que a fotógrafa, por sua 

ascendência irlandesa e por seu espírito de “cigana”, como dizia, entenderia 

muito bem aquele local. Infelizmente, o escritor faleceu dois anos antes da 

publicação do livro – que, por isso e pelo título, ganhou ares de homenagem. 

Em A João Guimarães Rosa, Bisilliat seleciona trechos que considera 

significativos do romance e os alia a suas fotografias, com paisagens e retratos 

de grupos e personagens específicos, incluindo o famoso vaqueiro Manuelzão. 

A contraluz de muitas imagens é realçada pelos generosos espaços em branco 

nas páginas. Sua intenção não é “ilustrar” o Grande sertão, mas realizar um 

ensaio em torno da atmosfera daquele universo. 

O livro teve três edições, sendo as duas últimas iguais. A primeira era de 

formato menor e com capa dura, publicada em 1969. A segunda, de 1974, teve 

novo projeto gráfico, feito por Antonio Marcos Silva, amigo da fotógrafa, que 

acrescentou uma fina moldura às páginas, propôs uma fonte menor e elegante 

e aumentou o formato do livro, tornando-o quadrado. Apesar disso, as imagens 

não cresceram, apenas sua disposição nas páginas foi repensada, as fotografias 

em cor saíram e as guardas, que antes continham uma foto (remanejada para o 

meio do livro), ficaram totalmente pretas. 

A visita 5 

 

                                            
5 BISILLIAT & ANDRADE, 1977. 
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Em meados dos anos 1970, Bisilliat foi convidada pelo bibliófilo José 

Mindlin a produzir imagens que comporiam uma edição especial, a cargo dele, 

de um novo poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado “A visita”, texto 

inédito que lhe fora prometido pelo grande poeta mineiro. Nesse poema 

narrativo, Drummond faz uma espécie de colagem com versos de Alphonsus de 

Guimaraens e Mário de Andrade para descrever o encontro, em 1919, entre os 

dois poetas, e a admiração de Mário (compartilhada por Drummond) pelo 

simbolista da geração anterior. Bisilliat já era leitora de Drummond e o encontrara 

uma vez. “Ele é essencialmente escocês”, diz, “um homem de paixões 

escondidas. Sua poesia é extraordinária, porque é uma coisa aparentemente fria 

e ao mesmo tempo cheia de emoção”. 6 

As cartas entre Drummond e Mindlin mostram como o poeta participou de 

todos os passos da edição, até mesmo escolhendo a família tipográfica. Numa 

entrevista posterior, concedida a Cremilda Medina, Mindlin comentou: 

Guita e eu convidamos a grande fotógrafa Maureen Bisilliat, muito 
nossa amiga, para ir conosco a Ouro Preto e Mariana, em busca de 
inspiração. E foi lá que Maureen apanhou umas pedrinhas na rua, e 
disse: “Afinal, a pedra é a essência de Minas. Por que não fazemos 
macrofotografias destas pedras?”. Fez a experiência, que deu certo, e 
a solução foi adotada. Só a capa e uma ilustração (repetição da capa) 
foram figurativas – a cabeça de mulher em mármore, dando a possível 
ideia de beleza feminina de Alphonsus de Guimaraens. Mas as outras, 
mesmo abstratas, combinaram surpreendentemente bem com o texto. 
(MINDLIN, apud MEDINA, 2002). 

Bisilliat conta que a solução lhe ocorreu depois. Na época da viagem, 

estava em meio a seu extenso projeto sobre o Xingu, e talvez por isso não tenha 

ficado satisfeita com as fotos que fez em Minas. Trouxera as pedras consigo, 

                                            
6 M. Bisilliat, em conversa com Miguel Del Castillo. Setembro de 2018. 

Imagens do livro A Visita 
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catadas aqui e ali, e então, conversando com Mindlin a respeito da ideia, o editor 

disse que sua empresa, a Metal Leve, recebera havia pouco uma câmera de 

macrofotografia para análise de metais, e que poderiam usá-la. Bisilliat 

posicionava as pedras, e um técnico fazia o clique. 

A primeira publicação do livro foi uma edição limitada com 125 

exemplares, em 1977. Os cadernos de texto – folhas de papel especial dobradas 

– são soltos, e as imagens vêm impressas em lâminas avulsas no meio deles, 

tendo atrás de si os versos do poema com os quais a fotógrafa pretendia 

dialogar. Em 1979, o Banco de Boston patrocinou uma nova edição, fac-similar 

da primeira, porém encadernada e de maior tiragem – desta vez foram feitos 

3500 exemplares. 

Sertões: luz & trevas 7 

 

 

 

                                            
7 BISILLIAT & CUNHA, 1982/1983. 

Imagens do livro Sertões Luz e Trevas 
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Depois de concluir, ao menos em parte, seu amplo projeto sobre o Xingu, 

que envolveu exposições e publicações lançadas nos anos 1970, Bisilliat se 

debruçou sobre Os sertões, de Euclides da Cunha, revisitando imagens que 

fizera entre 1967 e 1972 no Nordeste brasileiro. Do clássico romance social de 

Euclides, que deriva de uma investigação jornalística sobre a guerra de 

Canudos, no interior da Bahia, a fotógrafa extrai trechos das duas primeiras 

seções, “A Terra” e “O Homem”, e um pequeno excerto da terceira. 

Parte do livro, conta Bisilliat, 8 foi elaborada numa noite, quando 

refotografou com uma lente macroampliações em preto e branco e folhas de 

contatos daquelas imagens, às vezes lançando mão de recursos para colori-las, 

como uma luz de tungstênio. O restante, mais ou menos metade, foi composto 

com ampliações tradicionais em cores. 

Sertões: luz & trevas é o livro favorito da fotógrafa, aquele que considera 

mais bem-acabado e forte. No prefácio, ela nota como, “nos oitenta anos que 

separam as populações sertanejas aqui retratadas, poucas mudanças ocorreram 

em favor dos habitantes destas regiões”. Se há esse aspecto de denúncia de 

uma realidade, há também a ideia, mais da ordem do poético, de revelar um 

“mundo ambivalente, real e mítico, onde homem e natureza se confundem” 

(BISILLIAT & CUNHA, 1982/1983, p. 13). Aqui e em boa parte de seu trabalho, 

Bisilliat une o social e o estético, conseguindo esquivar-se do panfletário e do 

piegas – como nas melhores obras de arte. 

Para a alegria da autora, a obra não foi repudiada pelos euclidianos, como 

temia – na segunda edição, de 1983, ela chegou a acrescentar ao final 

indicações precisas de onde cada trecho textual fora retirado. E, como se não 

bastasse, uma edição alemã do livro de Bisilliat, lançada apenas dois anos 

depois (com posfácio de Mario Vargas Llosa), foi um dos grandes incentivos para 

que Os sertões fosse posteriormente publicado naquele país. 

O livro é dedicado também a Ariano Suassuna, que, segundo Bisilliat, é a 

“terceira ponta do triângulo literário, místico, telúrico, mítico e sertanejo” (Idem, 

p. 12) – as outras duas seriam Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. A 

                                            
8 M. Bisilliat, em conversa com Miguel Del Castillo. Setembro de 2018. 
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Suassuna, aliás, foi encomendado um texto introdutório à obra. Mas o escritor 

entregou mais de cem páginas escritas, inviabilizando seu uso como prefácio. 

Esse material configura um livro, ainda inédito, no qual a fotógrafa se torna 

personagem. O título: Maurina e a lanterna mágica. 

 

O cão sem plumas 9 

Terminado o projeto dos Sertões, Bisilliat propôs ao editor da Nova 

Fronteira, Pedro Paulo de Sena Madureira, um livro com fotos suas sobre O cão 

                                            
9 BISILLIAT & MELO NETO, 1984. 

Imagens do livro O cão sem plumas 
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sem plumas, um dos grandes poemas do pernambucano João Cabral de Melo 

Neto. As imagens haviam sido feitas para uma reportagem da revista Realidade, 

com texto de Audálio Dantas, sobre a região de Livramento, na Paraíba, onde 

homens e mulheres viviam da caça ao caranguejo. O ensaio de Bisilliat, que 

entrou na lama do rio e acompanhou com sua câmera as mulheres 

“caranguejeiras”, foi capa da edição de março de 1970 (DANTAS & BISILLIAT, 

1970). 10 A matéria fora uma sugestão dela e de Dantas, que tiveram a ideia após 

assistir ao filme Os homens do caranguejo (1968), de Ipojuca Pontes. 

Associar esse ensaio ao poema do pernambucano, escrito originalmente 

em 1950, caía como uma luva, pois, para ela, “João Cabral tem a mesma dureza 

passional de Drummond, mas é diferente, pois é mais político, no sentido social”. 

Logo no começo, versos como “[O rio] Sabia dos caranguejos/ de lodo e 

ferrugem./ Sabia da lama/ como de uma mucosa./ Devia saber dos polvos./ Sabia 

seguramente/ da mulher febril que habita as ostras” atestam que o casamento é 

perfeito. As imagens das caranguejeiras são em preto e branco, reforçando 

visualmente a ideia de que elas e a lama do rio se tornam uma coisa só. Os 

homens aparecem em algumas poucas fotos, em cores, na parte final do livro. 

“Para o João Cabral, o ‘cão sem plumas’ era o Capibaribe, em 

Pernambuco; para mim, é esse rio em Livramento, na Paraíba.” 11 Com essa 

frase simples, a fotógrafa resume a operação que faz nesta e em muitas de suas 

“equivalências”: une um universo seu, complementar, ao do texto literário, e esse 

contato potencializa ambos. 

O livro seria parte de uma coleção da Nova Fronteira, dirigida por Bisilliat 

e intitulada “Poemas do País”, cuja proposta era “um traçado de equivalências, 

onde texto e imagem se justapõem, por consonância ou dissonância se 

agregam, e se encontram em equidistância de voo”. Numa entrevista ao Jornal 

do Brasil por ocasião do lançamento, a fotógrafa disse que previa publicar, nos 

volumes seguintes, Jorge de Lima, Mário de Andrade e Sousândrade: “Acho que 

tenho material para três ou quatro poemas. Depois disso nada exclui que se 

busque dentro de trabalhos de outros fotógrafos, especialmente aqueles que 

                                            
10 Na capa de Realidade, em plena ditadura militar, a manchete dizia, apenas: “Vida corajosa”. 
11 M. Bisilliat, em conversa com Miguel Del Castillo. Setembro de 2018. 
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trabalhem dentro dessa realidade mais telúrica, a música de outros poemas”. 

(ORSINI, 1984, p. 2). Mas a coleção, cuja ideia faz lembrar a famosa “Palabra e 

Imagen”, publicada a partir dos anos 1960 pela espanhola Lumen, infelizmente 

não foi adiante. 

Chorinho doce 12 

 

 

                                            
12 BISILLIAT & PRADO, 1995. 

Imagem do livro Chorinho Doce 
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Bisilliat admirava a poesia da mineira Adélia Prado, e propôs a ela que 

fizessem um livro em conjunto. A publicação foi patrocinada por uma empresa 

que comemorava um ano de presença no estado de Minas Gerais. 

Diferentemente dos outros livros, foi a própria escritora que selecionou os 

poemas. 

A esses versos simples, quase domésticos e, ao mesmo tempo, 

carregados de paixão, Bisilliat associou fotografias que fizera em suas muitas 

viagens ao vale do Jequitinhonha, acompanhada de seu marido, Jacques. O 

casal coletava peças de arte popular para a loja/galeria O Bode, que funcionava 

em sua residência no bairro dos Jardins, em São Paulo. 

As imagens, segundo escreve Bisilliat numa nota introdutória, não servem 

para ilustrar ou explicar a poesia de Adélia Prado, mas “para acompanhar – 

calma e quietamente – o seu andar” (BISILLIAT & PRADO, 1995, p. 11). Todas 

em cores, são carregadas de nostalgia, parecem suspensas no tempo, como 

aquele lugar. Traduzem, talvez, o sentimento da própria fotógrafa: poucos anos 

antes dessa publicação, seu cônjuge falecera, e é a ele que dedica o livro. 

Bahia amada/Amado 13 

 

 

                                            
13 BISILLIAT & AMADO, 1996. 
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Em Bahia amada/Amado ou O amor à liberdade & a liberdade no 

amor, Bisilliat dialoga com a literatura de Jorge Amado. Ele foi o escritor com 

quem teve mais proximidade. Os dois se conheceram no início dos anos 1970, 

quando ela fotografava a Bahia para a superintendência de turismo do estado. 

Pode-se perguntar por que a publicação demorou tanto a sair, se o 

convívio entre os dois data de pelo menos 25 anos antes. “Coisas da vida”, diria 

a fotógrafa, mas há também uma história curiosa: muitos anos antes, ela tinha 

um esboço de um livro sobre Jorge Amado. Oferecera-o para a Brunner, que 

antes havia editado o seu A João Guimarães Rosa. Um dia, tomou um táxi rumo 

à gráfica, levando consigo os cromos originais das fotografias que usaria, 

acomodados dentro de uma revista. Acabou esquecendo a revista no carro, e os 

cromos desapareceram para sempre. 

Os textos, selecionados pela fotógrafa, vêm de doze livros de Amado, e 

por isso o volume, que possui uma clara intenção de retratar a atmosfera de toda 

a obra do autor, é o mais extenso desse conjunto. Segundo ela, Amado possui 

uma “linguagem amorosa, exuberante e trágica”. O mesmo pode ser dito das 

fotografias, feitas originalmente nos anos 1970, que ganham em dramaticidade 

por conta do grandíssimo formato do livro. As imagens fogem de lugares-

comuns: há muitos interiores, retratos em contraluz; o mar surge brilhando com 

o sol em fotos em preto e branco, mas, numa delas, há um golfinho encalhado 

na areia. Para Bisilliat, esse foi um mundo que, “resistindo ao concreto e à pressa 

Bahia amada/Amado ou O amor à liberdade & a liberdade no amor 
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de hoje, tomou-nos pela mão, levando-nos pela orla de um mar aberto, pelas 

terras e rios secos da caatinga e pelos candomblés de morro, com seus pastores 

e damas da noite” (BISILLIAT & AMADO, 1996, p. 9). 

Há também uma edição em inglês do livro, pela mesma editora e feita no 

mesmo ano, com tradução feita pela própria fotógrafa. 

Imagens e palavras 

Esse conjunto de livros reflete uma vida em que a literatura é presença 

constante, tanto no pensamento como na ação fotográfica. Bisilliat parece 

discordar do clichê de que uma imagem vale mais do que mil palavras, quando 

afirma que suas fotografias “só ficam completas com o texto”. 14 Assim, ocorre 

um duplo nascimento quando cada livro desses é publicado: de uma imagem 

que caminha junto com o texto, e de um texto que recebe nova vida pela imagem. 

Isso é possível porque o texto já estava na mente dela enquanto fazia ou 

selecionava as fotos – pois vem das leituras que fez, e que a tornam quem ela 

é. 

Não há, portanto, um conceito teórico a nortear a interseção entre 

literatura e fotografia operada por Bisilliat. Ela traz a questão para um plano mais 

pessoal, do afeto e da memória. E, como uma história muito bem contada, atinge 

todos nós. 

  

                                            
14 M. Bisilliat, em conversa com Miguel Del Castillo. Setembro de 2018. 



STUDIUM 40  91 

Referências Bibliográficas 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & ROSA, João Guimarães (texto). A João 

Guimarães Rosa. São Paulo: Gráficos Brunner, 1969/1974/1979; ed. alemã: 

Edition Diá, 1987. 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & ANDRADE, Carlos Drummond de (texto). A 

visita. São Paulo: Ed. especial José Mindlin, 1977. Ed. fac-similar: São Paulo: 

Ao Gosto Augusta/Banco de Boston, 1979. 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & CUNHA, Euclides da (texto). Sertões: luz 

& trevas. São Paulo: Raízes Artes Gráficas, 1982/1983; ed. alemã: Edition Diá, 

1984 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & MELO NETO, João Cabral de (texto). O 

cão sem plumas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

BISILLIAT, Maureen. Catálogo da exposição O Turista Aprendiz, parte da 18ª 

Bienal de São Paulo – O Homem e a Vida, 1985. Disponível em: 

https://issuu.com/bienal/docs/name729994. 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & PRADO, Adélia (texto). Chorinho doce. 

São Paulo: Alternativa/Iochpe-Maxion, 1995. 

BISILLIAT, Maureen (fotografias) & AMADO, Jorge (textos). Bahia 

amada/Amado ou O amor à liberdade & a liberdade no amor. São Paulo: 

Empresa das Artes/Unisys, 1996. 

BISILLIAT, Maureen. Conversa com Miguel Del Castillo. Setembro de 2018. 

CASTILLO, Miguel del (curador). Exposição Fotografia e Literatura nos 

Livros de Maureen Bisilliat. Biblioteca de Fotografia do IMS Paulista, São 

Paulo, 9 out. 2018-10 fev. 2019, . 

DANTAS, Audálio (texto) & BISILLIAT, Maureen (fotografias), “Povo 

caranguejo”. Realidade, ano IV, n. 48, pp. 102-112, mar. 1970. 



STUDIUM 40  92 

MINDLIN, José E. apud MEDINA, Cremilda. “A visita dos afetos”. Revista USP, 

São Paulo, n. 53, pp. 54-63, mar./maio 2002. Disponível em: 

http://www.journals.usp.br/revusp/article/download/33185/35923. 

ORSINI, Elizabeth. “As fotos de Maureen musicando os versos de João 

Cabral”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26/12/1984, Caderno B, p. 2. 

Disponível em: http://memoria.bn.br/pdf/030015/per030015_1984_00261.pdf.



VINICUNCA 

Júlio César Pires 1 

 

Resumo 

Na série Venicunca, com instigante tratamento de imagens, o fotógrafo 

capixaba Julio Cesar Pires apresenta uma narrativa visual quando percorreu a 

chamada montanha arco-íris, quinta montanha mais alta do Peru, com altitude 

de 5.200 metros, em dezembro de 2017. O autor faz conjunções imagéticas entre 

a paisagem natural e o elemento humano. 

 

Abstract 

In the series Venicunca, with instigating treatment of images, the 

photographer capixaba Julio Cesar Pires presents a visual narrative when he 

toured the so-called rainbow mountain, the fifth highest mountain in Peru, with an 

altitude of 5,200 meters, in December 2017. The author conjunctions imagens 

between the natural landscape and the human element.

                                            
1 Julio César Pires (fotografias e projeto gráfico) - Fotógrafo, fez graduação em Publicidade e 
Propaganda e pós-graduação em Estéticas das Mídias pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo, Brasil), Julio César já expôs 
seu trabalho em importantes mostras coletivas como o Salão Nacional de Arte Fotográfica Pérsio 
Galembeck (São Paulo). Em 1917 foi selecionado pela convocatória de residência artística do 
Centro de Estudios Brasileños, e expos o ensaio fotográfico “Labor: trabajadores de Brasil” na 
Universidade de Salamanca, Espanha. 
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DOIS OLHOS, UM PAR 

Fábio Gatti 1 

 

Resumo 

Quinta-feira, 01 de março de 2018. Durante o banho matutino um dos 

meus olhos desprendeu-se da minha carne num salto ornamental, próprio de 

competidores olímpicos. Incapaz de detê-lo em sua queda livre, sua parada foi 

forçada pelo nervo ótico, ficando dependurado na altura de minha pélvis. A 

imagem captada pelo meu cérebro, a partir de um olho fixo e outro em 

movimento, ainda causa estranhamento. Eram dois olhos, duas imagens; um 

par. Daquele momento em diante as fotografias associadas ao texto se tornaram 

uma confissão dolorida acerca da violência aberta e estrutural, cuja 

ordinariedade de suas ocorrências as tornam invisíveis. Não se justificam, nem 

se explicam, são um par. Texto e foto são a mesma imagem. A fotografia, ao 

friccionar o real, abre nele uma fenda que conduz à imagem textual, por meio da 

qual esse interstício se mantém. Dois olhos, um par é um projeto vagarosamente 

doído. É um trabalho para limpar as feridas, estancar o sangue e se preparar 

para a luta. 

 

Abstract 

Thursday, March 01, 2018. During the morning bath, one of my eyes fells 

from my flesh in an ornamental jump, typical of Olympic competitors. Unable to 

restrain it in its free fall, its stop forced by the optic nerve, hanging at the height 

of my pelvis. The image captured by my brain from a fixed eye and a moving one 

still causes strangeness. They were two eyes, two images; a pair. From that 

moment on, the photographs associated with the text became a painful 

                                            
1 Doutor em Artes pela Unicamp (2013). Atualmente realiza pós-doutorado (Capes) e é professor 
colaborador no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (Escola de Belas Artes - 
Universidade Federal da Bahia). Editor do livro A operação artística: filosofia, desenho, fotografia 
e processos de criação (Salvador: Edufba, 2017) 
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confession about open and structural violence, whose ordinariness of their 

occurrences made them invisible. They are not justify itself; nor explain itself; they 

are a pair. Text and photo are the same image. Photography, by rubbing the real, 

opens in it a rift that leads to the textual image, through which this interstice 

remains. Two eyes, one pair is a slowly aching project. It's a work to cleanse the 

wounds, staunch the blood and prepare for the fight.
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ENTRE PALABRA E IMAGEN – A COLEÇÃO DO EDITORIAL LUMEN 

Fernando de Tacca 1 

 

Resumo 

 Apresentação e análise da coleção espanhola Palabra e Imagen, 

publicada pelo Editorial Lumen (Barcelona), nos anos 1960 e 1970, que articula 

literatura e fotografia em muitas variações intertextuais, o que a fez tornar-se 

uma coleção referencial para a história do fotolivro. O artigo procura 

compreender a trajetória da coleção e as múltiplas relações com os atores 

envolvidos, editora, escritor, fotógrafo, designer. Pretende-se apresentar ao 

público brasileiro cada livro da coleção. 

 

Abstract 

 Presentation and analysis of the Spanish collection Palabra e Imagen, 

published by Editorial Lumen (Barcelona), in the sixties and seventies, which 

articulates literature and photography in many intertextual variations, which made 

it become a reference collection for the history of the book. The article tries to 

understand the collection’s trajectory and the multiple relations with the involved 

actors, publisher, writer, photographer, designer. It is intended to present to the 

Brazilian public each book of the collection.  

                                            
1 Fernando de Tacca é professor livre-docente no Instituto de Artes da Unicamp. Livro mais 
recente: Souvenirs (Editora da Unicamp, 2018). Prêmios: 2002 – Bolsa Vitae de Artes; 2006 – 
Prêmio Pierre Verger de Fotografia 2006 e Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino 
Vaz/Unicamp; e três vezes contemplado no concurso Marc Ferrez/Funarte (1984; 2010; 2014). 
Cátedras: Universidad de Buenos Aires em 2004, e Universidade de Estudos Estrangeiros de 
Osaka, Japão, 1995-1997. Realizou pós-doc na Universidad Complutense de Madrid (Bolsa 
Fapesp) em 2011. Bolsista produtividade CNPq desde 2009 e atualmente em pós-doc na 
Universidad de Zaragoza (Bolsa de Pesquisa no Exterior - Fapesp). 
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 Entre 2004 e 2005 (maio/2004 a janeiro/2005), o Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, em Madrid, apresentou uma exposição chamada Fotos & 

libros. España 1905-1977, com curadoria de Horácio Fernández. 2 A curadoria 

da exposição centrou-se na criação de uma coleção de fotolivros espanhóis 

realizada pelo próprio museu, e na apresentação coloca-se uma questão muito 

presente na concepção dos chamados fotolivros, ou seja, uma atenção para 

narratividades em formato livro, que, de certa forma, tiveram uma oclusão em 

face da imagem única, condensada, que permeou uma proposta baseada no 

momento decisivo de Cartier-Bresson. Horácio Fernández, na introdução do 

catálogo, enfatiza o caráter inferior que esse tipo de produção teve em anos 

anteriores junto com outros suportes, abaixo da nobreza da pintura e da 

escultura, nas estratégias museológicas: 

Dentro de esa visión tradicional, el fotolibro ha soportado una condición 
subalterna. Esto ha provocado que, tras su carácter reproductible y de 
vocación expansiva y comunicativa, se oculten los complejos discursos 
que albergan [...]. Sin duda, la indagación en su historia abre puertas a 
su comprensión y ayuda a matizar muchas de las concepciones que 
permanecen aún vingentes sobre la fotografia. (Fernández, 2014, p. 

13). 

 Na exposição e no catálogo a coleção Palabra e Imagen, do Editorial 

Lumen 3 Barcelona), teve muito destaque, principalmente pela importância em si 

mesma, e também pela relevância que fotográfos/as participantes dessa coleção 

tiveram na segunda metade do século XX na Espanha (a maior parte dos autores 

é formada por espanhóis). Entretanto, a coleção lo mínimo não é citada, assim 

como os fotolivros espanhóis das últimas décadas do século XX, por sua 

produção se estender além da data sugerida como recorte da exposição, mas, 

mesmo assim, entendemos que muitos dos livros já haviam sido publicados e 

como uma coleção, pela sua proposta gráfica e pela qualidade textual e 

imagética, mereceria atenção e consideração, e esse recorte temporal da 

exposição não fica muito claro. 

                                            
2 Horacio Fernández é autor de uma referência na área, entre outros livros: El fotolibro 
latinoamericano. Barcelona: Editorial RM Verlag, 2011. 
3 Lúmen. substantivo masculino [Física]: Unidade de fluxo luminoso (símb.: lm), equivalente ao 
fluxo luminoso emitido em 1 esteradiano por uma fonte punctiforme situada no vértice de um 
ângulo sólido e que tem a intensidade de 1 candela ou vela internacional – O logo da editora 
mostra-se como uma vela acesa. 
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 No site do museu, o texto referência para a curadoria cita os fotógrafos 

José Ortiz Echagüe, Alfonso, Francesc Català-Roca, Ramón Masats, Xavier 

Miserachs, Francisco Ontañón e a fotógrafa Colita. Dentre os sete citados, cinco 

fazem parte da coleção Palabra e Imagen: Masats, Colita, Miserachs, Català-

Roca e Ontañón, acentuando, dessa forma, a importância da coleção Palabra e 

Imagen. 

Barcelona se estructuró y se presentó, más bién, como un ensayo 
literario y fotográfico, en el que el texto (escrito por Luis Romero), daba 
paso a una selección de 101 fotografías (presentadas a sangre y, en el 
caso de imágenes horizontales, a doble página) que de manera 
independiente recogían las personales impresiones de Catalá-Roca. 
Un esquema muy similar apareció también en sus libros Cuenca 
(1956), con texto de César Gonzalez Ruano, y Tauromaquia (1962), 
escrito por Néstor Lujan. (VEGA, 2017, p. 537). 

 Xavier Miserachs publica também um livro sobre a cidade de Barcelona, 

em 1964, anos antes da publicação de sua parceria com o texto de Mario Vargas 

Llosa (Los cachorros) 4 na coleção de Lumen, e Ramón Masats publica, nesses 

momentos (1963), o livro sobre as festas de Sanfermines (1964). As produções 

editorias e as relações entre texto e imagem, portanto, eram um lugar de busca 

de formas de apresentação e divulgação de fotografias nesses anos. Camilo 

Vega destaca a importância da coleção: 

Sin ninguna duda esta colección fue, tanto por la cantidad como por la 
calidad de los libros publicados, el mejor y más interesante proyecto 
editorial de esa época [...]. En definitivo, una colección hererogénea 
con distintos registros y resultados que funciona como una plataforma 
ideal de desarrollo de la obra de algunos jóvenes escritores y fotógrafos 
que empezaban a consolidar su trabajo en aquellos años [...]. Pero fue 
sobre todo un proyecto editorial que colocó a la fotografia en un nível 
de reconocimiento social y cultural que pocas vezes había tenido antes 
en España. (VEGA, 2017, pp. 542-544). 

 Assim, mesmo com sua importância reconhecida por essa curadoria, 

simultaneamente, encontramos somente uma breve citação da coleção no 

referencial livro de Martin Parr (Parr, 2004, p. 190). O autor situa o Editorial 

Lumen, de propriedade dos irmãos Esther e Oscar Tusquets, em Barcelona, 

dentro de um breve período de tempo no pós-guerra no qual algumas editoras 

se envolveram em publicações de livros de fotografia, e acentua a importância 

da fotografia catalã e de seus autores associados em torno da Agrupación 

                                            
4 LLOSA, Mario Vargas. Los cachorros. Fotos Xavier Miserachs. Diseño Oscar Tusquets. 
Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1967. 
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Fotográfica de Catalunya como um grupo de excelência e de brilhantes 

fotógrafos, que irão fazer parte da história da fotografia espanhola (cita Joan 

Colom, Ramón Massats, Oriol Maspons e Julio Ubiña). Parr dá destaque para 

dois livros que segundo ele são os mais conhecidos e que terão textos de Camilo 

José Sela para ressaltar a relação entre fotografia e literatura, 5 mas o autor não 

mergulha em análises ou aprofundamento, o que faz de sua referência à coleção 

Palabra e Imagen somente uma passagem breve para dar lugar à sua 

importância. Lembramos que Parr também não faz referência a outros 

fotógrafos, como o conhecido fotógrafo italiano Paolo Gasparini (cujas fotos 

acompanham a primeira edição do texto clássico do cubano Alejo Carpentier) 6. 

Ou ainda o chileno Sergio Larrain (cujas fotos acompanham texto de Pablo 

Neruda) 7. Somente como exemplo, Parr ainda deixa de citar outros dois livros 

da coleção tão ou mais conhecidos e reeditados, 8 e salienta que a coleção 

deveria ser difundida muito mais além dos aficionados dos fotolivros; entretanto, 

pensamos que, mesmo entres esses, poucos são os efetivos conhecedores da 

coleção, pois alguns de seus livros não foram reeditados, e são considerados 

obras raras com preços altíssimos no mercado de livros usados. 

 É preciso fazer uma referência à importância do editorial Lumen e de sua 

primeira coleção, Palabra e Imagen, e principalmente de Esther Tusquets, que 

irá estar à frente desde o início, junto com seu irmão Oscar, que fará boa parte 

das propostas gráficas dos livros da editora, e começa na coleção com ainda 

somente vinte anos, estudante de arquitetura. Em um artigo publicado por Jorge 

Herralde (fundador do Editorial Anagrama) em 2006, quando de uma 

homenagem a Esther Tusquets pela Asociación Colegial de Escritores de 

                                            
5 CELA, Camilo José. Toreo de salón. Farsa con acompañamiento de clamor y murga. Fotos 
de Oriol Maspons, Julio Ubiña. Diseño de José Bonet y Oscar Tusquets. Barcelona: Lumen, 
Palabra e Imagen, 1963; 
CELA, Camilo José. Izas, rabizas y colipoterras. Drama con acompañamiento de cachondeo 
y dolor de corazón. Fotos de Juan Colom. Diseño de Cristian Cirici, Oscar Tusquets. Barcelona: 
Lumen, Palabra e Imagen, 1964. 
6 CARPENTIER, Alejo. La ciudad de las columnas. Fotos de Paolo Gasparini. Diseño de 
Mariona Aguirre y Toni Miserachs. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1970. 
7 NERUDA, Pablo. Una casa en la arena. Fotos de Sergio Larrain. Diseño de Toni Miserachs y 
Oscar Tusquets. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1966. 
8 ALDECOA, Ignacio. Neutral corner. Esquina neutral. Fotos de Ramón Masats. Diseño de 
Luis Clotet y Oscar Tusquets. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1962. 
CORTÁZAR, Julio. Prosa del observatorio. Fotos de Cortázar. Barcelona: Editorial Lumen, 
Palabra e Imagen, 1972. 
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Catalunya, cita sua passagem pela casa de Ester e de seus pais e os primeiros 

passos da coleção: 

Recuerdo la mesa del comedor de su casa paterna, un piso de la calle 
Rosellón junto a la Diagonal, llena de cuartillas y fotos y libros que 
desembocarían en alguno de aquellos títulos de Palabra e Imagen, una 
estupenda y gloriosa colección en la que el texto, programáticamente, 
tendría igual importancia que la imagen, una colección que sólo una 
editorial amateur, amateur en el mejor sentido de la palabra, podría 
atreverse a empreender. 9 

 Herralde, nesse pequeno texto, alude à importância também posterior da 

editora na publicação de coleções notáveis, como Palabra en el Tempo, segundo 

ele, uma das melhores coleções em castelhano das últimas décadas. A ideia da 

editora surgiu de uma trajetória familiar de um irmão de seu pai médico, que tinha 

vínculos com a Igreja e até mesmo com o franquismo. Era uma editora pequena 

que vivia de poucas publicações, e seu pai um dia comprou parte da empresa 

para ajudá-la e fez proposta para os filhos assumirem e realizarem algumas 

publicações a próprio gosto, como Esther indica em sua biografia (TUSQUETS, 

2005). 

 A ideia de uma coleção na qual houvesse um encontro entre literatura e 

fotografia surgiu de uma proposta de um livro com texto de Jaime Buesa e 

fotografias de Ana María Matute, mostrado a Esther Tusquets na ainda incipiente 

editora. Como consta em sua biografia, Buesa apareceu em sua casa/editora e 

mostrou textos da Matute e suas próprias fotos. Esther já tivera contato com a 

escritora, que admirava, e já havia realizado negociações para a publicação de 

um livro dela, sucesso comercial de Lumen (El saltamontes verde, 1960). 

 Libro de juegos para los niños de los otros 10 foi o primeiro livro da 

coleção, publicado em 1961, e tem uma estrutura simples, com páginas em 

                                            
9 “Esther Tusquets, editora”, disponível em: 
https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2012/07/26/esther-tusquets-editora/. Acessado em: 
21/09/2018. Esther Tusquets vende Editorial Lumen a Plaza & Janés em 1997, e falece em 2012. 
Seu irmão Oscar ainda é vivo e participante da vida política e artística; estava presente no 
lançamento da candidatura de Manuels Valls para a prefeitura de Barcelona: “Entre el público 
hubo caras conocidas como el profesor Francesc Granell, el arquitecto Oscar Tusquets o el 
empresario Luis Conde”, ver em: 
https://elpais.com/ccaa/2018/09/25/catalunya/1537892769_691429.html. Acessado em: 
26/09/2018. 
10 O livro recebeu o primeiro prêmio no Concurso del Libro Mejor Editado de Barcelona, e foi 
selecionado entre os dez melhores do ano pelo Instituto Nacional del Libro. 
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sépia, tipo de letra, e as imagens pretendem apresentar o texto que vem em 

seguida; entretanto, para surpresa dos leitores, as imagens não são ilustrações 

ou literalidades do texto, e se apresentam com autonomia, propondo ao leitor um 

jogo entre texto e fotografia, e cada qual com sua autonomia de processo 

sígnico. 

 A própria publicidade posterior da coleção demonstrava o formato 

inovador, ao dizer que o livro não seria de fotografia, nem de literatura, com 

escolhas mútuas e em diálogo entre autores, e também com escolhas de tipo de 

letra, cor do papel, e composição. Assim, apresentam a coleção como um 

“concepto nuevo” e como uma “idea”. Por conseguinte, o que podemos inferir da 

proposta desde seu início é o conceito que claramente podemos chamar de livro 

de autor, em encontros de muitas criações articuladas entre si: a palavra, a 

fotografia e o design. O primeiro formato para o livro de Buesa & Matute se 

repetirá em toda a coleção (dezenove publicações da coleção): formato 

quadrado, com textos não exaustivos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis 

(sem um padrão escolhido de leitor), papel de gramatura alta, sempre com 

alguma textura. Cabe ao leitor encontrar os caminhos entre texto e imagem, e 

tal se repetirá em todos os livros. A primeira experiência, portanto, formata a 

coleção e seu conceito. 

Depois da segunda publicação da coleção, de um dos livros mais 

paradigmáticos dela, Neutral Corner (1962), texto de Ignácio Aldecoa com fotos 

de Ramón Masats, ainda no começo da coleção, uma experiência editorial toma 

em êxtase a todos da equipe. Em visita à Feira de Frankfurt, em 1963, em busca 

de títulos para a editora, Esther conta com entusiasmo a primeira vez que viram 

o livro Barakei (Killed by Roses) 11 com fotos de Eikoh Hosoe e cujo modelo é 

o escritor japonês Yukio Mishima, que escreve pequenos textos no livro: 

Nos lo comunicó Oscar entusiasmado: “He encontrado el libro más 
bonito de la Feria”. Y nos precipitamos los cinco al stand del editor 
japonés. Hubo suerte, no se nos había adelantado nadie, los derechos 

                                            
11 HOSOE, Eikoh & MISHIMA, Yukio. Barakei. Tokyo: Shueisha, 1963. O livro é considerado um 
marco do fotolivro japonês e internacional, com 43 fotografias em preto e branco, com a 
característica dos espaços vazios e neutros, pelo uso do tom negro das páginas e pela própria 
lógica da escritura japonesa, que o tornam um raro e muito caro livro no mercado, atingindo 
valores de 5 mil dólares por exemplar, merecendo muito destaque (Parr & Badger, 2004, pp. 280-
281; Roth, 2004, pp. 164-165). 
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del libro estaban libres para el mercado español. [...] En blanco y negro, 
con una impresión increíble en papeles opacos y mates, o en 
ocasiones traslúcidos, que permitían vislumbrar, prever, adivinar, las 
imágenes de las páginas posteriores. El modelo de la foto era el 
novelista Yukio Mishima, que había escrito el texto, muy breve. 
(Tusquest, 2005, p. 21). 

O Editorial Lumen 12 publica o livro japonês no mesmo ano na Espanha 

com um encarte com tradução para o espanhol dos textos de Mishima, por 

exigência dos editores japoneses, e entendemos que seria, provavelmente, para 

manter o design original. Tal encontro com o livro japonês nos parece um marco 

para as futuras publicações da coleção, mesmo que o padrão já estivesse 

estabelecido nas duas primeiras publicações. 

Esther Tusquets, a partir dessa primeira experiência, se lança ao encontro 

de possíveis escritores colaboradores da coleção, e o fará pessoalmente com 

todos da coleção, mantendo sempre uma relação pessoal com cada um deles. 

Estão entre os escritores grandes nomes já da literatura, como Pablo Neruda e 

Mario Vargas Llosa, e o falecido escritor, poeta e dramaturgo espanhol Federico 

García Lorca, entre outros. Fernández situa o segundo volume da coleção nessa 

direção, quando Esther convida e sugere um tema de escritura para Miguel 

Delibes: a caça da perdiz vermelha. O fotógrafo contatado, Orion Maspons, vai 

à caça junto a Delibes, e enquanto um caça perdiz, outro caça a imagem, e assim 

interagem sobre o processo de caçar e de se fazer um livro, que irá se tornar um 

grande êxito comercial da editora, agradando a fotógrafos, caçadores e literatos 

(Fernández & Ortiz-Echagüe, 2014, p. 48). 

No texto do catálogo da exposição sobre a coleção Palavra e Imagen, 

Fernández ressalta análises de autores convidados sobre sete livros da coleção, 

deixando de fora algumas publicações ícones como a de Julio Cortazar (Prosa 

del Observatório) e o texto referencial sobre Cuba de Alejo Carpentier (La 

ciudad de las columnas), com fotos de Paolo Gasparini, livros esses reeditados 

e publicados depois em muitas línguas. Entendemos que as escolhas se 

centraram em livros com temáticas espanholas, dentro do contexto da 

exposição, mas essas duas obras mereceriam um pouco mais de atenção no 

                                            
12 HOSOE, Eikoh & MISHIMA, Yukio. Barakei. Muerto por las rosas. Tokyo: Shueisha; 
Barcelona: Editorial Lumen, 1963. 
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texto geral, e não somente uma citação de passagem, até mesmo pouco 

informativa. 

Antonio Ansón 13, em recente ensaio sobre a fotografia espanhola, traz 

importante contribuição para a compreensão do que se passou após a Guerra 

Civil entre 1936 e 1939, pois muitos estudos se voltaram especificamente para 

a fotografia de guerra, e pergunta logo de início: “Cómo explicar y entender esa 

historia de la fotografía española sin tener en cuenta la guerra, la posguerra, la 

dictadura, la transición y la incorporación a la democracia?”. O autor faz um 

resgate histórico que demonstra a importância de alguns dos fotógrafos desse 

momento e que aparecem na coleção, e ao mesmo tempo referencia que tais 

produções editoriais estavam vinculadas à produção artística espanhola. 

Ansón sugere compreender esse processo pós-guerra visualizando três 

gerações de fotógrafos que constituiriam os principais lugares da produção 

espanhola, caracterizados por três motivações ou situações – o silêncio, o 

esquecimento e a memória: 

Esas tres etapas se corresponden con la postguerra, la transición y la 
democracia en España, y a modo de escenificación puede decirse que 
están protagonizadas por los padres, los hijos y los nietos que, de una 
forma u otra, son la consecuencia de un conflicto que ninguno vive de 
forma directa y activa. 

Para Ansón, os fotógrafos do “silêncio” nasceram e cresceram no período 

pós-guerra, já em plena ditadura. Entre eles encontramos alguns autores 

presentes na coleção Palabra e Imagen: Joan Colom, Ramón Masats, Oriol 

Maspons, Xavier Miserachs, Julio Ubiña. Eram fotógrafos documentaristas com 

influência neorrealista, sem, entretanto, um efetivo conteúdo social e político, 

como tinha o neorrealismo italiano. Agrupavam-se principalmente em uma 

associação fotográfica de Almeria que publicou uma revista nos anos 1950 

(Revista AFAL – Agrupación Fotográfica de Almería), e ficaram conhecidos 

como Grupo AFAL 14. Suas fotografias não fazem alusão à Guerra Civil, nem 

                                            
13 Antonio Ansón fez conferência sobre o tema no Festival Paraty em Foco 2017 e na abertura 
do V Seminário Studium, na Unicamp, e o ensaio inédito aqui citado está sendo publicado na 
Espanha. 
14 O Museo Reina Sofia recebeu recente doação de um arquivo de um casal colecionista e 
inaugurará uma sala especial com os nomes dos doadores, e em junho próximo abrirão a 
exposição Grupo Afal. Son realidad, no son temas, o que denota a importância do grupo e de 
seus integrantes: 
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apresentam uma visão crítica da situação política, que se justificasse em uma 

sociedade marcada pelo autoritarismo e pela censura franquista. A maioria não 

era formada por profissionais, exerciam profissões diversas e se moviam pela 

paixão. Entretanto, em alguns dos livros publicados pela coleção Palabra e 

Imagen, já nos anos 1960, temos algumas produções de caráter social, como 

Izas, rabizas y colipoterras. Drama con acompañamiento de cachondeo y 

dolor de corazón, texto de Camilo José Cela e fotos de Juan Colom, que aborda 

a prostituição em Barcelona 15. 

A geração do “esquecimento” nasce por volta dos anos 1950, e é 

constituída por jovens com formação universitária que procuravam caminhos 

dentro do campo da arte e outros movimentos europeus, distantes do 

devastamento cultural espanhol (em espanhol o autor utiliza “devastación”, para 

indicar um campo arruinado pela ditadura franquista); ou seja, procuravam um 

encontro com o olhar europeu, menos centrado em questões nacionais. Para 

Ansón, esses jovens são os primeiros artistas do fotográfico, ao contrário dos 

autores da geração do “silêncio”, que não ambicionavam ser artistas e, sim, 

fotógrafos. E serão uma geração importante para os outros que virão em 

seguida, a geração da “memória”. Para Ansón, essa geração frequenta o Festival 

de Arles, França, apresenta-se nele e tem como expoente Joan Fontcuberta, que 

depois foi diretor artístico do festival em 1996 (e nesse momento também faz 

parte da coleção lo mínimo), e já então consagrado com seus trabalhos irônicos 

e críticos frente às instituições, caso de Fauna e Herbarium. Essa geração já 

                                            
GRUPO AFAL – El Reina Sofía recibe una donación de 600 fotos de la España de los cincuenta. 
Acessado em 23 de janeiro de 2018:  
https://elpais.com/cultura/2018/01/22/actualidad/1516641580_753949.html  
Ver também:  
GRUPO AFAL – La mirada sincera. Acessado em 23 de janeiro de 2018:  
https://elpais.com/cultura/2018/01/22/actualidad/1516648987_163276.html?rel=str_articulo#151
6667164573. 
15 Importante referência para esse livro foi a publicação de um artigo de Joan Fontcuberta: “Izas, 
rabizas y colipoterras: un àlbum furtiu”, Catalan Review, vol. XVIII, n. 1-2, pp. 181-190, 1998. O 
texto inicialmente em catalão foi publicado depois no catálogo referente à exposição Joan 
Colom. Fotografías de Barcelona 1958-1964, Lunwerg-Ministerio, 2004, pp. 45-51. E 
novamente publicado em espanhol com o título “Izas, rabizas y colipoterras: un álbum furtivo” na 
coletânea de ensaios de Fontcuberta: Historias de la Fotografía Española – escritos 1977-
2004. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, pp. 375-385. 
Ver o artigo de Enric Mira, “La revista Nueva Lente como objeto de edición y la construcción de 
un nuevo discurso fotográfico en la década de los setenta en España”. Acessado em 27 de 
janeiro de 2018: 
http://editorialconcreta.org/La-revista-Nueva-Lente-como-objeto. 
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abria caminhos nos anos 1970 e vai redundar no movimento cultural que tomou 

toda a Espanha, a conhecida “Movida Madrileña”, entre outros como a fotógrafa 

Ouka Leele. Para Ansón, são os primeiros artistas da democracia, ou do período 

conhecido como “transición”, depois da morte de Franco. 

Essa geração ficou conhecida como Nueva Lente, revista com o mesmo 

nome publicada nos anos 1970 16 e que aglutinou a produção fotográfica 

espanhola do período, que, muito mais do que uma causa social, tinha como 

perspectiva um caráter mais estético, mais próximo das correntes da 

contracultura que vinha dos anos 1960, não vivido na Espanha como lugar da 

rebeldia. Para Ansón, esse momento pode ser traduzido como: 

La transición política española y la transición fotográfica comparten una 
misma voluntad de olvido premeditado. De la noche a la mañana el 
país, sus políticos y sus artistas se suben al tren de la modernidad, 
algunos en marcha, para viajar sin interrupciones hacia la fiesta de la 
democracia. 

E os artistas dessa geração... 

...Tienen una memoria vicaria de la guerra y todavía una experiencia 
directa de sus consecuencias durante los últimos años del 
tardofranquismo. La recuperación de la memoria de la guerra obedece 
a un salto generacional que se transmite de abuelos a nietos y que se 
repite como un patrón en las sociedades que han vivido experiencias 
traumáticas colectivas. 

Ansón, que em seu livro de ensaios Novelas como álbumes – fotografia 

y literatura nos apresenta o amplo leque de possibilidades experimentais entre 

palavra e imagem, faz um histórico dessas relações, especificamente entre 

literatura e fotografia. Pensa esses dois lugares como um jogo advindo da teoria 

matemática dos conjuntos, em que o encontro de linguagens pode ser 

intercâmbio, como complementariedade e ludicidade, e também de influências 

mútuas, nas suas independências narrativas, ou seja, um campo de 

experimentações entre a intertextualidade e o hibridismo. E aqui, pensa-se essa 

relação muito mais além da visão barthesiana de submissão de aspectos 

denotativos da imagem fotográfica frente à conotação da língua. Diz Ansón: 

                                            
16 Ver o artigo de Enric Mira, “La revista Nueva Lente como objeto de edición y la construcción 
de un nuevo discurso fotográfico en la década de los setenta en España”. Acessado em 27 de 
janeiro de 2018: 
http://editorialconcreta.org/La-revista-Nueva-Lente-como-objeto. 
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A la encrujicilada literatura/fotografía concurren tanto escritores que 
practican la fotografía (Theóphile Gauthier, Lewis Carroll, Paul Nougé, 
Claude Simon, Juan Rulfo) como fotógrafos-escritores (Rodtchenko, 
Moholy-Nagy, Man ray, Edward Weston, Cartier-Bresson...), si bien 
esta distinción no parece tan clara al referirnos a Denis Roche, Jean-
Loup Trassard, Alain Fleishcer o Sophie Calle), para quienes una y otra 
práctica son inseparables, sin olvidar a Duane Michals, el más literario 
de todos los fotógrafos, por el desarrollo narrativo de sus 
composiciones y los textos que intervienen en series y retratos. 
(ANSÓN, 2000, p. 107). 

Poderíamos acrescentar toda a produção do chamado roman-photo, não 

citado pelo autor, especificamente da dupla Marie-Françoise Plissart e Benoît 

Peeter 17, que explora muitas possibilidades das relações entre fotografia e texto, 

sempre no sentido narrativo. De outro lado, penso que a visão de Ansón se 

aproxima das amplas formas de relações possíveis entre esses conjuntos, e 

essa visão se adequa às experiências editoriais da coleção: 

Las entregas literatura/fotografía son numerosas y con frecuencia 
escritos y fotógrafo hablan cada cual por su lado. En general se trata 
de libros que fluctúan entre lo circunstancial y una clara intención 
estética que vincula con mayor o menor éxito una y outra disciplina. 
(Ibidem). 

Classificar a coleção Palabra e Imagen dentro do amplo campo que o 

termo fotolivro contempla vai ao encontro de um diferencial em relação ao livro 

fotográfico (pensado aqui de forma genérica), pois a experiência estética e 

experimental da produção gráfica, visual e textual da coleção contém uma prática 

interdisciplinar, e não vemos problemas em pensar a produção para uma relação 

com o mercado (não é a relação com o mercado que define o conceito de 

fotolivro). No livro catálogo/ensaio preparado para a exposição Fotolibros. Aquí 

y ahora 18, os autores reafirmam a posição já presente na coleção Palabra e 

Imagen: “en los libros intervienen muchas manos [...] en los mejores proyectos 

hay un fotógrafo rodeado de un gran equipo: además de fotos, guión, edición, 

diseño [...] el trabalho en equipo más que sumo, multiplica la unión con otras 

disciplinas [...] es el camino a seguir” (Fernández/Uriarte/De Middel/Gimeno, RM 

Verlag, s.n.). 

                                            
17 Ver: TACCA, Fernando C de: “O prazer da (dupla) cumplicidade voyeur”. Revista Trilhas, 
Instituto de Artes-Unicamp, n. 7, pp. 147-154, 1998. Disponível em: 
http://www.studium.iar.unicamp.br/um/pg2.htm. 
18 Fundación Foto Colectania, Barcelona, 2014. 
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E ainda para reafirmar a importância da coleção, Scianna & Ansón 

acrescentam sobre Palabra e Imagen: “El interés y la calidad de la colección de 

Lumen no estuvo em concordancia con un éxito comercial merecido, que fue 

limitado en su momento, habiéndose convertido hoy sus títulos em rarezas para 

colecionistas, altamente cotizadas en el mercado de la bibliofilia” (Scianna & 

Ansón, 2009, p. 122). 

 

Comentamos já sobre a primeira publicação, Libro de juegos para los 

niños de los otros, que inaugura a coleção e lhe dá suas primeiras formas, 

alinhando um texto poético a imagens diretas, retratos e cenas de crianças, mas 

que não estão diretamente vinculadas, ou seja, se mantêm como discursos 

autônomos, e nesse caso, imagens que não foram realizadas especificamente 

para o texto. A segunda publicação, La caza de la perdiz roja, como já foi dito, 

inaugura o processo de produção e editoração, quando Esther Tusquets se 

envolve diretamente com fotógrafos e escritores, e o fotógrafo Oriol Maspons 

acompanha o escritor Miguel Delibes em uma caçada de muitos dias, ou seja, 

um envolvimento direto entre as duas produções. O terceiro livro da coleção, 

Neutral Corner, é hoje em dia considerado um fotolivro referencial na relação 

literatura e fotografia, pois o reconhecido escritor, demandado pela editora, 

escreve seus ensaios sobre o boxe amador, e depois indica para o fotógrafo 

lugares cenográficos de seus escritos, e muitas vezes nos perdemos em 

relações de movimento entre imagem e texto. 19 A heterogeneidade da coleção 

já se configura nas primeiras publicações, demonstrando que cada livro terá sua 

                                            
19 Miguel García-Posada escreve no prólogo da segunda edição: “Aldecoa concibió su obra al 
margen de las fotografias. De hecho, el mismo oriento a Ramón Masats em cuanto al alcance de 
las ilustraciones, por lo demás excelentes, y le ensenó algunos escenarios propícios” (GARCÍA-
POSADA, Miguel. Neutral Corner. Madrid: Alfaguara, 1996). 
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particularidade. Assim, também a quarta edição, o livro Toreo de salón. Farsa 

con acompañamiento de clamor y murga: o texto é de um escritor já 

reconhecido, Camilo Jose Cela, e as fotos da dupla Oriol Maspons e Julio Ubiña. 

Nesse caso, abre-se outra janela de criação, pois as fotos foram realizadas 

anteriormente, e o escritor se debruça sobre elas para escrever de forma livre, 

sem se preocupar diretamente com o contexto, e sem visitar os cenários onde 

foram realizadas. O livro torna-se também uma das publicações paradigmáticas 

da coleção, pela temática espanhola e pela apresentação, geralmente uma foto 

e um texto. 

No mesmo ano, 1964, outras publicações foram importantes para a 

coleção, como Viejas historias de Castilla la Vieja, com texto de Miguel Delibes 

e fotos de Ramón Masats. Ou seja, o escritor volta em novo livro somente um 

ano depois de publicar o segundo tópico da coleção, e o mesmo ocorre com o 

fotógrafo, alterando em pouco tempo as relações entre autores de texto e 

imagem. O texto inicial foi escrito anos antes para acompanhar algumas gravuras 

da região, e novamente publicado agora com fotos de Masats. Escritor e 

fotógrafo estiveram em sintonia, viajando uma vez para a região, e outra 

sozinhos. Pela primeira vez na coleção o texto se articula como romance, tendo 

um personagem central, um imigrante que volta a sua cidade (pueblo) quarenta 

e oito anos depois de ir para os Estados Unidos. Recentemente La Fabrica 

relançou esse livro em uma caixa junto com Los cachorros, texto de Mario 

Vargas Llosa e fotos de Xavier Miserachs (publicado na coleção em 1967). Sobre 

esse livro, destacamos o pedido de Esther Tusquets para o texto, que também 

é narrativo como um romance, com personagem e história que transcorre em 

Lima, no Peru; entretanto, as fotografias foram realizadas por Miserachs em 

Barcelona, mantendo distância sobre o próprio processo narrativo ao não 

naturalizar o texto, e focar em uma escola religiosa com muitas fotos realizadas 

em plano superior para baixo. É interessante o ponto de vista de Fernández ao 

evocar uma característica de fotonovela para a publicação (Fernández, 2014, p. 

197), mesmo que exista um claro afastamento entre a criação textual e a visual, 

e também pelo fato de que: “Podría considerar-se que la voz de Xavier Miserachs 

está pensada para outra más dentro de esta narración colectiva”; ou seja, mesmo 

com personagem, a narrativa de Lloza busca uma coletivização do estado 
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adolescente em Lima, e é complementado com as imagens de jovens 

barceloneses; embora se mantenha certo paralelismo entre as narrativas, elas 

formam um conjunto com intertextualidade. 

 

 Outras publicações em seguida tiveram também distintas situações entre 

imagem-texto, como uma série de fotos sobre a Semana Santa na Andaluzia, 

com fotografias de Francisco Ontanón e textos de vários escritores espanhóis 

sobre a temática 20. Assim, quebra-se pela primeira vez a relação escritor-

fotógrafo, quando as fotografias estão relacionadas a vários autores. Ontañon 

tem uma história pessoal de desafios: tornou-se órfão durante a Guerra Civil 

espanhola e teve de trabalhar desde criança. Sua relação com a fotografia, 

mesmo sendo da Catalunha, será desenvolvida em Madrid 21. Um livro que 

destaca uma narratividade entre um começo de uma procissão e um final da 

cerimônia, entre imagens que permeiam o ambiente da Semana Santa andaluza. 

A relação próxima entre fotógrafo e escritor ocorre quando Esther 

Tusquets convida Pablo Neruda para participar da coleção, e descreve em suas 

memórias um encontro que teve com o poeta em 1967. O título do capítulo é 

indicativo das relações ideológicas de Neruda com a Espanha (“Una tarde con 

Neruda, en la Barcelona franquista”), pois foi a primeira vez em que colocou os 

pés no país depois da Guerra Civil 22, e o foi somente por um dia, pois estava 

                                            
20 Los días iluminados. Semana Santa en Andalucía. Fotos de Francisco Ontañón. Diseño de 
Oscar Tusquets. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1965. 
21 Em 1967 publica o livro Vivir en Madrid (Barcelona: Editorial Kairós), com texto de Luís 
Carandell, com uma relação mais direta entre texto e imagem. 
22 É conhecida a relação amistosa que Neruda manteve com Federico García Lorca, que 
conheceu em Buenos Aires, em 1933: ainda era um jovem diplomata e lhe escreveu um poema 
depois de seu assassinato pelas forças franquistas (“Oda a Federico García Lorca”), e também 
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em viagem de navio passando pela cidade. Esther conta que convidou Neruda 

para a coleção em 1964, enviando-lhe um exemplar do livro Viejas historias de 

Castilla la Vieja, publicado nesse mesmo ano. Neruda lhe propôs escrever 

sobre sua casa em Isla Negra, no Chile, que fica na praia ao norte de Santiago, 

uma casa à borda do mar, com muitas coleções e objetos que ele havia coletado 

em suas viagens. Também sugeriu que o fotógrafo fosse o chileno Sergio 

Larrain, que já o conhecia e tinha visto suas imagens. Portanto, é um livro no 

qual se escapa das relações espanholas, com texto e imagens de chilenos, sobre 

uma casa no Chile, e que Esther expressa como uma relação de estreita 

concordância entre fotos e textos; entretanto, podemos ver literalidades na 

imagem, conduzidas pelo texto e pelo próprio design do livro. 

Uma das singularidades desse processo é que o texto foi escrito por 

Neruda a bordo de um navio, em uma de suas viagens. A relação entre o 

produtor das imagens e o autor do texto, neste caso, teve a forte personalidade 

de Neruda, que fez uma espécie de roteiro do que queria ver fotografado e 

alinhado à sua escritura, ou à sua vivência literária da casa, e desde Paris envia 

indicações para o fotógrafo: 

1. La llave es indispensable. No hay libro sin ella. Pero puedes hacerla 
sola, como flotando en el aire, o mejor aún botada en la arena. 2. Todos 
los mascarores deben aparecer. 3. El mar entre los palos de la finca 
debe ser el final. El mar en mi texto es sólo final. La casa debe ir antes. 
El final es el mar. 4. Bien por la arena y tesoros. 5. Deben ir los dientes 
de cachalote que hiciste en Valparaíso. Sin dientes no hay libros. 
(Tusquest, 2005, p. 94) 

Talvez por sincronicidade, é importante apontar que Neruda foi publicado 

na coleção e no mesmo ano também saiu um texto de seu amigo Federico García 

Lorca 23, com fotos de Oriel Maspons e Julio Ubiña. Poeta en Nueva York, 

escrito a partir de sua estadia na cidade entre 1929 e 1930, foi publicado pela 

primeira vez no México, em 1940 (Editorial Seneca). Sobre seu texto, Alarcón 

assim se refere: 

La posición de García Lorca en Nueva York posibilitará, al mismo 
tiempo que desatar el lenguaje insinuado, construir o configurar un 
hablante que se instala como un observador crítico en un espacio 

                                            
teve claras posições a favor da Segunda República. Seu conhecido poema “Explico algunas 
cosas” tornou-se uma denúncia contra o franquismo. 
23 LORCA, Federico García. Poeta en Nueva York. Fotos de Oriol Maspons, Julio Ubiña. 
Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1967. 
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urbano y desde esa lógica es que resulta pertinente proponer una 
lectura de Poeta en Nueva York desde el concepto de flâneur. (Alarcón, 
2012, p. 28). 

 

Assim nos parece que também os fotógrafos o fizeram: depois de muitas 

leituras do texto de Lorca, estiveram na cidade, percorreram e fotografaram 

lugares citados e outros não citados. A foto da capa é uma clara referência a 

muitas citações visuais que viam a cidade do alto, ou tentavam abarcá-la, uma 

tentativa de estar acima da sua verticalização, um lugar de desafio ao fotógrafo, 

presente em muitas imagens de metrópoles na primeira metade do século XX. 

Muitas referências e estudos existem a respeito desse texto paradigmático de 

Lorca, entretanto poucas, ou quase nenhuma, sobre a publicação do Editorial 

Lumen. Fernández, de passagem sobre a obra, cita memórias de Maspons, que 

assinala que a feitura das imagens não tinha como objetivo uma recriação de 

época, nem ilustrar cada verso, e sim percorrer algum lugar citado e encontrado, 

e ao mesmo tempo realizar uma interpretação livre dos versos (Fernández, 2014, 

p. 50). A percepção e o olhar fotográfico sobre a cidade desses fotógrafos 

transparecem uma relação de flânerie que coaduna com a proposta original 

citada acima de compreender Lorca como um flâneur. Ou seja, podemos aludir 

a um encontro de dupla influência, um poeta que relembra os percursos de 

Baudelaire pela cidade, e também os fotógrafos influenciados pela leitura que 

Benjamin faz da obra de Eugène Atget. Ou seja, uma dupla situação e de 

encontro com a flanagem, ou flânerie. 

Oscar Tusquets, braço direito de Esther na criação gráfica e design da 

coleção, deixa a Lumen em 1968 para montar Tusquest Editores (junto com 
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Beatriz de Moura 24), que se torna uma editora muito ativa desde então e até 

hoje reconhecida como uma das mais importantes da Espanha. Nesse mesmo 

ano é publicado Livro del mar 25, com fotos de Francesc Català-Roca e textos 

de Rafael Alberti (alguns desenhos também de sua autoria são publicados). O 

escritor e poeta, ideologicamente alinhado ao Partido Comunista Espanhol e 

ativista antifascista, deixa o país depois da Guerra Civil e retorna somente em 

1977. Portanto, quando da publicação de Lumen já era um reconhecido literato 

espanhol, e a publicação mostra a ousadia de Esther Tusquets de trazê-lo ao 

público, mesmo sabendo das dificuldades no regime franquista; foi uma ação de 

resistência. Para Fernández, sente-se a falta de Oscar Tusquets no design do 

livro: “Las fotos son excelentes, pero el libro no tiene más unidad que lo poco – 

lo mínimo: el formato y los papeles – que se mantiene del proyecto original” 

(Fernández, 2014, p. 50). A antologia de poemas publicados nessa edição foi 

realizada pela sua filha Aitana Alberti. Como no livro de Lorca, não houve uma 

relação entre escritor e fotógrafo, mesmo estando Alberti vivo, mas morando no 

exterior. Alberti faz uma ode ao mar, e a sua relação de infância com “el puerto 

de Santa María”, em Cadiz ... “Cuando apenas tenía quince años, me arrancaron 

del mar, conviertiendome para siempre, desde entonces, en un marinero en 

tierra” (Alberti, 1968, p. 9). As belas imagens de Català-Roca perpassam lugares 

e pessoas, barcos, gaivotas, remadores, porto, produção de sal, reproduções de 

quadros marinos etc., não se encontrando uma unidade entre elas. Mesmo as 

possíveis relações entre texto e imagem não encontram um fluxo alternativo, 

como, por exemplo, ao terminar o livro com foto de marinheiros em um bar, com 

olhares para uma sedução de um marinheiro para uma jovem, enquanto o texto 

poético se lança ao encontro do impossível marinheiro de terra com a possível 

liberdade de navegar: “Hubiera querido ser marino desde niño”, assim termina o 

livro. 

                                            
24 Beatriz de Moura nasceu no Rio de Janeiro em 1949, filha de diplomata, e se casou com Oscar 
Tusquets. Recebeu vários prêmios na Espanha e no Exterior. 
25 ALBERT, Rafael. El libro del mar. Fotos de Francisco Català-Roca. Barcelona: Lumen, 1968. 
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A perspectiva de uma internacionalização da coleção continua com o 

posterior título, que parte de um ensaio sobre arquitetura de Cuba e de um 

reconhecido do escritor franco-cubano, Alejo Carpentier. La ciudad de las 

columnas foi publicado pela primeira vez em 1964 dentro de uma antologia de 

textos 26. A publicação de Lumen é acompanhada das fotos de Paolo Gasparini 

27. Participa do design do livro Toni Miserachs (irmã de Xavier Miserachs), que 

havia trabalhado com Oscar Tusquets no livro de Neruda e irá participar de 

outros volumes da coleção. Entre muitas publicações desse ensaio, destaca-se 

uma publicação posterior, com muitas imagens da Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana 28. 

Gasparini, de origem italiana, estabelecido nos anos 1950 na Venezuela, 

acompanha a Revolução Cubana, principalmente fotografando La Habana, 

portanto um fotógrafo com grande arquivo de imagens da cidade 29. Capa e 

contracapa se abrem para formar uma única imagem, que se identifica de 

imediato com o título. Já no interior, a primeira imagem é de um amplo plano 

aéreo da cidade, para em seguida, ainda em plano aéreo, uma aproximação de 

parte da cidade, e dentro do livro as séries fotográficas mantêm autonomia em 

relação ao texto, que segue, em boa parte do livro, sem fluxo direto com a 

imagem, com silêncio na página da esquerda. O conjunto se mostra mais dentro 

                                            
26 CARPENTIER, Alejo. Tientos y diferencias y otros ensayos. México: Unam, 1964. 1ª ed. 
27 CARPENTIER, Alejo. La ciudad de las columnas. Fotos de Paolo Gasparini. Diseño Mariona 
Aguirre y Toni Miserachs. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 1970. 
28 CARPENTIER, Alejo.  La ciudad de la colunas. Madrid: Editorial Espasa, 2004. 
29 Recentemente, o fotógrafo publicou o fotolivro El reverso de las imágenes (Ciudad de México: 
Galería López Quiroga, 2015) e assina os textos com a poeta Victoria De Stefano. 
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de aspectos formais da arquitetura, como de acompanhamento do texto, com 

temáticas seriadas sobre formas, sombras e adornos. Mesmo quase ao terminar 

o livro, quando se apresenta um plano mais aberto, com uma tomada de um 

grande edifício, a última imagem do livro é de uma peça escultórica. Embora 

mantendo o padrão dos livros anteriores, esse se destaca pelo fluxo de 

pequenas séries fotográficas que se intercalam pelo texto, mantendo autonomia 

entre as narratividades da palavra e da imagem. 

Publicado no mesmo ano, um livro com um título inusitado (Informe 

personal sobre el alba y acerca de algunas autoras particulares 30) chama a 

atenção pela temática que ainda não havia surgido na coleção, o corpo. O 

escritor já havia publicado vários livros de poemas antes da coleção Palabra e 

Imagen, e era reconhecido então como parte dos escritores da década de 1959 

que escreviam em catalão e castelhano. Os poemas de Carlos Barral, com sutis 

entradas para o sensual, se constroem com as imagens de César Malet, 

configurando um lúdico movimento entre a poética da palavra e a percepção da 

imagem. As fotografias fluem em certa desarmonia, ou uma falta de unidade pela 

ampla variação de ações fotográficas, montagens, abstrações, geometrizações 

(a própria capa e contracapa fazem parte de um jogo de espelhamento), imagens 

que lembram solarizações, e outras mais tradicionais para esses tempos de 

corpo feminino em jogo de luzes e recortes, algumas sublimes, como a capa (nos 

faz recordar algumas imagens de Edward Weston). Antes muito marcada pelo 

documental, mesmo que muitas vezes poético, pela primeira vez na coleção a 

fotografia experimental é fonte da visualidade, com foco na fragmentação do 

corpo e na sensualidade. Aqui, a coleção se lança para um novo lugar, não 

explorado anteriormente nas outras publicações, mesmo que as imagens 

estejam ainda dentro do campo estético da modernidade. Uma certa abertura no 

franquismo com o fim da censura prévia para a edição de livros pode ter colocado 

a proposta como desafio para o próprio sistema. Com a chamada “Ley Fraga” 

(1966), Esther Tusquets diz em suas memórias que se tornou mais fácil editar, 

mas os livros poderiam ser posteriormente confiscados e guilhotinados, ou seja, 

                                            
30 BARRAL, Carlos. Informe personal sobre el alba y acerca de algunas auroras 
particulares. Fotos de César Malet. Diseño de Mariona Diseño y Toni Miserachs. Barcelona: 
Lumen, Palabra e Imagen, 1970. 
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poderiam trazer grande prejuízo para as editoras, o que levou a se efetivar uma 

autocensura; e ela cita situações de traduções em que toda referência à 

sexualidade era substituída por outras situações de afetividade, longe do 

contexto da narrativa, havendo mutilações no texto original. Mesmo assim, ela 

se posiciona defendendo como importante dar acesso à literatura para um 

público mais geral, pois os exemplares sem censura publicados na América 

Latina chegavam clandestinamente somente para aqueles que os buscavam de 

forma ilegal. Ela cita um livro de Lumen que sofreu confisco depois de publicado 

(Los escritos de Che) e diz sobre a censura: “El franquismo nos arrastró a todos 

– escritores, periodistas, editores – a la sórdida perversión de autocensurarnos” 

(2005, p. 66). Assim, Informe personal sobre el alba... nos parece uma 

publicação ousada pela potência de imagens de corpo e erotismo. 

 

Um escritor que havia publicado um romance com premiação em 1970 e 

outro relato anterior, que chamou muito a atenção dos especialistas pela 

qualidade literária, e entre outros motivos também pela formação em engenharia 

e pela produção tardia, é convidado por Esther Tusquets, que se arrisca a sair 

de nomes muito consagrados para dar espaço à prosa poética do jovem. Juan 

Benet é apresentado por amigos a Esther, e ela o convida a escrever um conto 

para a coleção. Em uma carta Benet lhe informa do andamento: “El relato será 

bello, un poco latimero, de una extensión apropriada a tus ediciones ilustradas y 

muy apto para lucimiento de un fotógrafo en invierno. Su redacción se prolongará 

durante todo este año y puede estar en sus manos, si así lo deseas, en el 

próximo enero...”. Com outra carta, envia-lhe um cachecol de presente e, antes 

de lhe remeter os manuscritos, lhe diz: “El frío que vas a pasar leyendo Una 

tumba, procurarás conjurarlo con estre presente. Ten cuidado, mucho cuidado”. 
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Una tumba 31, com texto de Juan Benet 32, tem passagens sombrias, um 

tanto obscuras, um certo clima de decadência e de suspense, versa sobre uma 

fazenda e seu herdeiro, um menino, e se passa logo após a Guerra Civil. As 

imagens, belas imagens, são um ensaio sobre escultórica decantada pelo 

tempo, em ruínas, talvez aqui, para acercar-se do tema do texto. Sobre Colita 

(Isabel Steva i Hernández), a primeira e única fotógrafa de toda a coleção, Esther 

tece poucas palavras, somente a cita muito de passagem. Jovem ainda, depois 

de estudar em Paris, retorna para Barcelona no início dos anos 1960, aproxima-

se de nomes como Oriol Maspons, Julio Ubiña e se torna assistente de Xavier 

Miserachs. Ou seja, quando convidada por Esther, já portava uma senha em 

relação aos nomes que haviam sido publicados pela Lumen. Nesse mesmo ano 

da publicação de Una tumba, realizou uma exposição em Barcelona que foi 

fechada pelo regime franquista no dia seguinte. Parece-nos que a crítica ao 

franquismo está presente na ideia de ruína e de fossa mortuária, que se torna o 

fio condutor do texto. A foto da capa se repete na contracapa, e em potente 

autocontraste negativado transita na dupla primeira página de abertura, com 

sedosos tons róseos que irão percorrer todo o livro, uma belíssima entrada. Essa 

mesma imagem se repete outras três vezes, sem compreendermos sua 

significação em reincidências no livro: uma possível sedução de Adão por Eva, 

que tenta escapar-lhe. 

 

                                            
31 BENET, Juan. Una tumba. Fotos de Colita. Diseño de Enric Satué. Barcelona: Lumen, Palabra 
e Imagen, 1971. 
32 O arquivo de Juan Benet está sendo incorporado a Biblioteca Nacional de Espanha 
demonstrando sua importância para a literatura espanhola: "De sus más de 30 obras, estos 
próximos meses entrarán en la Biblioteca Nacional (BCE) 29 manuscritos, artículos, 2.000 cartas, 
21 agendas, 4.000 fotografías y una biblioteca con volúmenes anotados y subrayados por él 
como un mapa en el que rastrear influencias y estilos para una de las figuras fundamentales en 
la narrativa del siglo XX".  
https://elpais.com/cultura/2018/12/18/actualidad/1545140540_855288.html  
El País, texto de Jesús Ruiz Mantilla. Acesso em 19/12/2018 
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Novamente Esther Tusquest publicará um livro com uma perspectiva 

internacional, e também, como fez com Lorca, publica um autor já falecido, 

Konstantínos Kaváfis, poeta reconhecido do grego moderno. Cavafis, como 

aparece no livro de Lumen, morreu em 1933, e essa edição teve a seleção de 

poemas de Juan Ferraté (que também assina o design e a tradução dos poemas, 

e seu nome aparece na capa, colocado como um dos autores do livro). O poeta 

grego não publicou nenhum livro completo em sua vida, sendo um autor pioneiro 

em autoedição (González, 2013), e para esse autor, que se dedica no texto a 

percorrer as publicações do poeta grego, a edição de Lumen é destacada como 

um refinamento editorial da obra de Kaváfis (“... un exquisito volumen”). 

As fotos são do fotógrafo Dick Frisell, que aparece com nacionalidade 

inglesa e também como anglo-sueco. Pouco pude saber sobre sua passagem 

pela Espanha, somente que suas fotos sobre Flamenco participaram de uma 

exposição em Sevilha, em 2016, Flamenco Project, com curadoria do 

estadunidense Steve Kahn. A curadoria propôs uma visão do flamenco por 

fotógrafos não espanhóis, e consta que as doações foram dos próprios autores 

das fotografias. Em suas memórias não existe nenhuma passagem sobre esse 

livro, e também nos interrogamos sobre a presença de Frisell no livro, 

provavelmente convidado pelo gestor do projeto, Juan Ferraté. 

O livro surpreende pela qualidade das imagens e também pela proposta 

editorial, na qual imagens sangradas convivem com não sangradas, páginas 

duplas, e alteração de fundo, de claro para escuro, articulando ritmo diferente de 

outras edições. As imagens percorrem um universo grego muito amplo, 

passando pela fotografia de rua, pela estatutária e ruínas, colunas. Entretanto, 

nós nos surpreendemos com a primeira imagem do livro: uma imagem erótica, 

de um jovem sobre a cama, de bruços, e em seguida, uma imagem frontal de 

uma estátua masculina, completando, assim, a frente e o verso. As primeiras 

imagens aludem ao conteúdo erótico dos poemas de Kaváfis. As imagens 

percorrem o imaginário mítico e histórico para descer à rua e a seus habitantes, 

traduzidos pelo design da capa e da contracapa, nas quais a mesma imagem 

aparece em positivo e em negativo. 
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A internacionalização continua nas próximas duas edições, com o 

argentino Julio Cortázar e o mexicano Octavio Paz. A editora novamente faz um 

giro em sua proposta, demonstrando inquietude e ousadia, pois o livro de 

Cortázar será o primeiro no qual escritor e fotógrafo são a mesma pessoa. Prosa 

del observatório é publicado pela primeira vez em 1972, e se tornará um 

clássico do escritor argentino, muitas vezes reproduzido com suas imagens em 

vários países. Muito estudado e debatido, o livro coloca imagem e texto em 

situações opostas ou contraditórias, talvez a imagem apareça como metáfora, e 

mais ainda, uma metáfora surrealista: enquanto o texto fala da reprodução das 

enguias, as imagens realizadas em 1968 são dos observatórios astronômicos do 

sultão Jai Sinhg, em Jaipur, na Índia. Cortázar agradece a Antonio Gálvez pela 

reprodução das fotografias, pois, segundo ele, foram realizadas por um filme de 

péssima qualidade. Assim o autor informa o leitor no prólogo: 

Las referencias al ciclo de las anguilas proceden de un artículo de 
Claude Lamotte publicado no Le Monde, París, 14 de abril de 1971; 
huelga decir que si alguna vez los ictiólogos allí citados leen estas 
páginas, cosa poco probable, no deberán ver en ellas la menor alusión 
personal: al igual que las anguilas, Jai Singh, las estrellas y yo mismo, 
son parte de una imagen que sólo apunta al lector. (Cortazár, 1972, p. 
6). 

Dessa forma, pensamos que o autor está alertando o leitor para as difíceis 

relações entre imagem e texto. De um lado, uma geometrização dos espaços 

dos observatórios através das imagens de Cortazár, pela qual a materialidade 

dura da pedra encontra fluxo nas curvas da arquitetura, e, de outro lado, a 

complexidade elíptica da escritura de Cortazár. Estrelas vistas desde a dureza 

dos mármores dos observatórios se contradizem com os périplos escorregadios 

das enguias no seu processo de reprodução, mas se encontram na infinitude do 

anel de Moebius (citado pelo autor): “[...] una anguila que es una estrella que es 

una anguila que es una estrella que es una anguila”. 

Infelizmente, a obra com uma entrevista de Octavio Paz não terá tal 

amplitude entre imagem e texto de outras edições, apontando para um livro que 

possui pouca afinidade com toda a coleção, mesmo mantendo o padrão gráfico. 

A edição continua o projeto de internacionalização da coleção. O livro é uma 

entrevista com o mexicano Octavio Paz, que por essa razão se afasta das outras 

propostas poéticas, mas ao mesmo tempo podemos entender como um novo 
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caminho, já que cada livro é um projeto. Solo a dos voces é assinado por 

Octavio Paz e Julián Rios, escritor espanhol que o entrevista, e boa parte das 

imagens foi realizada pela sua companheira Marie José Paz (de 46 ilustrações, 

10 fotografias são nomeadas como dela, e aparecem também os fotógrafos 

Michael Thompson, Victor Kenneth, Markova, E. Mariani-Salmer e Antonio 

Gálvez, que fez a foto da capa, e muitas outras não são creditadas). 

Como livro, Solo a dos voces 33 é uma longa entrevista em diálogo com 

muita densidade nas perguntas e respostas, com temáticas dentro do campo 

literário e pessoal de Octavio Paz. Filosofia, política, literatura, cultura hispânica, 

e um conjunto amplo de temas são focados em análises verticais. Entretanto, as 

imagens que acompanham a entrevista navegam pelo campo doméstico, por 

quem estava sempre com Octavio Paz, no caso Marie José Paz 34, e uma série 

de ilustrações desencontradas como unidade visual que procuravam seguir a 

entrevista dando-lhe certa possibilidade imagética, com resultado sem riqueza 

sígnica intertextual. Ao mesmo tempo, o formato livro nos surpreende quando a 

entrevista é ladeada em coluna de trechos literários escolhidos do autor 

mexicano e que apontam diretamente para os temas da entrevista; assim, o que 

se torna coerente como projeto gráfico é uma relação texto-texto, e não uma 

relação entre texto e imagem. A própria capa, um retrato de Paz, e a primeira 

página dupla, um texto do autor com sua grafia, apontam em direção à trajetória 

do escritor. No prólogo do livro, Ríos não faz nenhuma alusão às imagens nele 

reproduzidas, ou a autores das mesmas, ou ainda reforça a questão textual, 

distanciando-se, portanto, de outras obras da coleção Palabra e Imagen: 

Durante años, palabra a palabra, un poeta va levantando fatalmente y 
sin saberlo un planiferio celeste, una galaxia de signos, que refleja en 
negativo todas y de cada una de las estrellas de la Vía Láctea. En el 
espejo de la página, las letras, los blancos, las palabras, las frases 
duplican minuciosamente las constelaciones del firmamento. Los 
signos en rotación dibujan las figuras celestes que a la vez son espejo 
reversible que propone la escritura. (Ríos, 1973, s.n.). 

A alternância de projetos na coleção nos surpreende no penúltimo livro da 

coleção. Arranz Bravo – Bartolozzi. Fiesta da confusión é um livro sobre a 

                                            
33 PAZ, Octavio & Ríos, Julián. Solo a dos voces. Foto de la portada Antonio Gálvez, resto de 
imágenes de varios fotógrafos. Diseño de Toni Miserachs. Barcelona: Lumen, Palabra e Imagen, 
1973. 
34 Recentemente falecida, em 2018. 
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obra e a vida de dois artistas catalães vivos na ocasião e muito conhecidos, que 

trabalham juntos e que participam ativamente do próprio livro 35. Poderíamos 

aqui reconhecer a gestão pioneira de um livro de artista com dupla autoria; 

entretanto, o livro é assinado por Carmen Casas e Ramón Barnils, com 

fotografias de Xavier Miserachs. A dupla Casas e Barnils escreve, convida e 

compila uma série de escritos sobre os artistas, mais de duas dezenas, trazendo 

uma diversidade de pontos de vista sobre a obra e a atuação dos mesmos, e 

alguns textos em catalão, como uma forma de afrontar o franquismo. Da mesma 

forma, as fotografias são de muitos autores (citam-se oito), mas somente 

Miserachs aparece na capa, sem que saibamos quais são as fotos de sua 

autoria, pois o livro não as aponta; então, somente podemos deduzir, ou então 

checar com seu arquivo (o que não é nosso caso). Parece-nos que o livro tem 

muitas mãos e muitos olhos, e coube à dupla que assina a autoria da obra 

construir sua organização gráfica. Assim, de certa forma, o leitor tem um campo 

muito difícil de identificação com as autorias, pois mesmo no decorrer do livro tal 

se torna uma busca constante. Os textos compõem uma diversidade de forma e 

conteúdo, desde simples depoimentos, ou aproximação via poesia, ou até 

mesmo como crítica de arte sobre os artistas. 

O livro se apresenta como um labirinto, aonde temos de ir e voltar para 

encontrar possíveis caminhos, sem ordenação formal e de facilidade para o 

leitor, obrigando-o a percorrer trajetórias imagináveis. Fotografias dos artistas, 

juntos ou sozinhos, em ação, ou retrato, destacando-se duas páginas duplas em 

que aparecem lado a lado, cada um em seu atelier, e na outra, em seus quartos, 

mas sempre um ao lado do outro em cada página, como ímãs que se 

magnetizam. Outras fotografias em meio de seus amigos, ou em encontros 

sociais, ou ainda algumas memórias familiares, percorrem o labirinto de imagens 

e textos. Os artistas mantêm uma intensa colaboração, principalmente nos anos 

1970, e tais obras aparecem e reaparecem no livro, como uma famosa pintura 

exterior em todo o edifício de uma fábrica em Parets, na Catalunha, ou em outros 

edifícios, destacando uma casa em Mallorca. Fotos de obras tridimensionais em 

exposição também são ressaltadas. E nos chama a atenção que os artistas 

depois irão pintar a casa do escritor Camilo José Cela, em 1979, que é um dos 

                                            
35 Bartolozzi faleceu em 2009. 
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autores mais importantes da coleção Palabra e Imagen, configurando um novo 

encontro entre personagens da coleção. 

Logo no início do livro, em texto cuja autoria não se reconhece, poderia 

ser de um dos autores que assinam o livro, Casas ou Barnils, perpassamos por 

uma série de fotos que retornam no livro, a casa, a fábrica, as instalações 

domésticas, os objetos, e as intervenções, os amigos, e a ação, e implica a 

compreensão do título: 

En los días primeros de junio, hubo fiesta en casa de los pintores. 
Exponían su obra, su casa, sus objetos y sus amigos, en su torre de 
Vallvidrera. En esa ocasión lapidaron fachadas, tapiaron ventanas, 
ahorcaron, fornicaron y mataron. Ante la orgía inmóvil realizada o 
atenuada por la luz de algunos focos indirectos, empezaron a llegar los 
otros, los que se movían... Ellos también estuvieron. Iban, volvían e 
reaparecían. Daban vino y prosegían incansablemente el doloroso 
parto de la construcción, destrucción de su obra [...]. Fue el último año 
que los pintores expusieron sus cosas, su casa. El año siguiente, 
pasaron definitivamente a las galerias de arte. (Casas & Barnils, 1973, 
s.n.). 

Em 1975, no último livro da coleção, Luces y sombras del flamenco, a 

fotógrafa Colita volta com muito mais intensidade que na obra Una tumba. O 

livro, com texto de José María Caballero Bonald, constitui para Hernández uma 

volta ao tradicional formato da coleção, e é hoje um objeto de culto. A tradição 

gitana do flamenco é explorada pela fotógrafa e pelo escritor, fazendo do livro 

uma obra de referência 36. O escritor narra sua relação com o flamenco, quando 

ainda jovem, nos anos 1940, em sua cidade natal, Jerez, quando se interessou 

pelos ciganos que viviam nos bairros de Santiago e San Miguel. Esses bairros 

foram lugares iniciais de famílias que viviam nômades e resolveram se instalar e 

morar. O texto, de densidade etnográfica junto com a documentação de Colita, 

se reveste como um dos livros pioneiros da Antropologia Visual. O escondido, 

quase clandestino, da cultura do flamenco, muito ligado a estruturas familiares, 

é contado por Bonald, que evoca sua importância para a sobrevivência da cultura 

gitana na Espanha: 

Menospreciado por muchos de sus vecinos y paisanos y sólo requerido 
como equívoco modelo de diversión en festejos nocturnos, el flamenco 
logró sobrevivir en sus peores momentos gracias a esa otra vida 
irregular y semiclandestina en que seguía cultivándose al margen de 

                                            
36 Reeditado outras vezes, mas em 2006 foi publicado pela Fundación José Manuel Lara, com 
um conjunto inédito e muito mais amplo da documentação de Colita. 
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todo profesionalismo. Siempre hubo clanes, familias que lo supieron 
salvaguardar como lo que realmente era: la supervivencia enigmática 
y suntuosa de unos profusos legados expresivos. (Bonald, 1975, p. ) 

Outros livros da coleção se apresentaram como um lugar de resgate da 

memória e da cultura, seja de uma zona rural, seja de uma cultura taurina, 

contados em prosa e verso, mas não se comparam à etnografia de Bonald, que 

faz uma espécie de observação participante para poder adentar o universo do 

flamenco, assim como Colita para realizar sua documentação fotográfica. A 

importância desse livro é reconhecida posteriormente na Espanha e fora do país: 

Another text, richer in photographic evidence and more cognizant of the 
indigenous roots of flamento as a cultural practice, is Luces y sombras 
del flamenco (Lights and Shadows of Flamenco) by J. M. Caballero 
Bonald (1997). It describes the development of the baile, toque and 
cante as they function synergistically in the performance of culture. 
Caballero Bonald emphasizes the development of flamenco music in 
his writing, while flamenco dance is represented primarily through the 
inclusion of many fine photos. Thus, flamenco dance is used to 
heighten the book’s visual interest for readers, while conveying an 
implicit message that dance phenomena are too ephemeral to be 
brought directly into scholarly discourse. (Landborn, 2015, p. 55). 

Depois de um início voltado para questões da cultura espanhola, ampliada 

para um campo literário internacional, com presença de escritores e poetas de 

várias nacionalidades, assim como de fotógrafos, a última edição é uma volta às 

origens, seja pela retomada da proposta inicial da relação imagem-texto, seja 

pelo foco na Espanha, e nesse momento, com uma cultura vivendo ainda sua 

condição de isolamento e de preconceito. A coleção termina com um livro que 

recupera suas primeiras intencionalidades. Tal publicação, no mesmo ano em 

que morre o ditador Francisco Franco, pode ser uma coincidência, mas como 

uma sincronicidade história coloca o livro dentro da história, principalmente 

devido ao fato de a cultura gitana e o flamenco terem sido um lugar de resistência 

ao franquismo e suas perseguições (Giraldo, 2016), assim como houve a 

proibição das línguas espanholas e sua sobrevivência nos núcleos familiares. 

A importância da coleção e sua referência na produção de fotolivros 

mostram-se também, além da exposição no Museo Reina Sofia, já citada, na 

perspectiva de novas publicações, como fez o Editorial La Fabrica, que 
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recentemente o lançou dois livros da Coleção Palabra e Imagen, mantendo 

exatamente o mesmo formato original 37. 

Como um livro póstumo, o vigésimo da coleção faz uma homenagem para 

a Palabra e Imagen: foi publicado pelo Editorial RM o volume A chupar el bote, 

com textos de Manolo de La Mancha, e fotos de Ximo Berenguer, em 2017. Com 

formato e design gráfico idênticos aos da coleção, apresenta-se no final da 

seguinte forma: 

Este libro es la publicación actualizada de aquella que Ximo Berenguer 
preparó en 1997 y que durante 40 años quedó sumida en el olvido. Se 
há respetado su selección de fotografias, secuencia y diagramación y 
páginas. Se han realizado solo pequenos ajustes gráficos y 
tipográficos, siguiendo las anotaciones de la maqueta original. 
(Berenguer, 2017, p. final). 

Também encontramos mais abaixo os direitos autorais de imagem 

advindos de Amparo Berenguer, assim como os direitos autorais do escritor (sem 

identificação). Esse livro não pôde ver Esther Tusquets, e estaria entre seus 

projetos que não conseguiu concretizar, como coloca Fernández, com livros 

outros além dos publicados, de Masats, ou com Camilo José Cela, e também 

com Colita. Quando pensamos no ano de 1977, a Espanha estava em uma 

turbulência no fim da ditadura, em anos que em seguida ficaram conhecidos 

como La transición española, e em 1977 ocorreram as primeiras eleições desde 

1934, e no ano seguinte foi proclamada a Constituição de 1978. Portanto, 

parece-nos que a data sugerida como marco para o livro é bem significativa.   

Para Fernández, que assina um folder anexo ao livro, analisa o texto de 

Manolo de la Mancha; entretanto, no site da editora, consta que o texto foi 

assinado por firma de Manolo Vázquez Montalbán e se supõe que seja dele, mas 

não se pode afirmar com certeza essa autoria: 

Los textos de A chupar del bote son un collage o, mejor dijo, un cóctel 
de estilos y firmas, de la poesía concreta con ínfulas literarias a la prosa 
descriptiva con vocación de guia nocturna, pasando por guiones 
teatrales, humor grueso, anéctodas privas, chismes periodísticos, 
relatos en primera persona y las canciones y las charadas del 
escenario trufadas de morcillas e improvisadiones con triple intención. 
(Hernández, 2017). 

                                            
37 La Fabrica lançou em 2010 os livros Los cachorros e Viejas historias de Castilla la vieja. 



STUDIUM 40  172 

As fotografias de Ximo Berenguer evocam um espaço mítico de Barcelona 

dos anos 1970, uma casa de espetáculos vulgares, o conhecido El Molino, que 

apresentava um espetáculo chamado como o livro. No site da editora consta o 

perfil pouco conhecido de Ximo Berenguer, um fotógrafo de Valencia, que 

nasceu em 1946 e morreu em 1977. Mudou-se para Barcelona a estudos e, em 

meio ao processo de transição, se envolveu com os movimentos de 

contracultura, a libertação do franquismo. As fotografias transitam entre o 

espetáculo, a plateia, e a coxia, mostrando detalhes da preparação para o palco, 

e as apresentações, na maior parte de mulheres quase desnudas. São muito 

importantes as imagens da plateia, evidenciando interação com as mulheres no 

palco, e também pela presença de mulheres na própria plateia, mesmo que seja 

um público sobretudo masculino. A capa é um plano descendente, visto de cima 

para baixo, desde um balcão, e vemos uma atriz quase nua em performance, 

também seus observadores do balcão e uma sombra que se lança para o leitor 

como um desafio. 

Antes, em notícias que percorrem Espanha e os meios de comunicação, 

se anunciou a descoberta do arquivo de 1.500 fotografias de Ximo, sob cuidados 

de sua irmã, Amparo. Ela o entregou ao galerista de Valencia, Mira Bernabeu, 

da galeria Espaivisor, onde se exibe pela primeira vez o trabalho sobre El Molino, 

e depois é apresentado durante o festival PHotoEspaña, na galeria Fernando 

Padrilla, em Madrid. 
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A edição teve apoio do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e foi 

lançada no PHotoEspaña de 2017. A preparação para o lançamento do livro 

ocorreu depois de notícias da descoberta dos arquivos de Ximo Berenguer, em 

Valencia. Em 2016, uma galeria de Valencia realizou uma exposição de Ximo, e 

o conhecido IVAM – Museo Valenciano del Arte Moderna comprou obras, e 

também Ximo foi apresentado no conhecido evento de mercado da arte, ARCO, 

de Madrid, onde colecionadores compraram suas fotografias. No dia 15 de junho 

de 2017, o jornal El País acompanha os eventos do PHotoEspaña e divulga o 

livro de Ximo Berenguer com destaque. O livro de Ximo Berenguer, A chupar 

del bote, é anunciado para lançamento no dia 19 de julho de 2017, em evento 

do festival PHotoEspaña 2017, e uma surpresa: Ximo Berenguer no existe, es 

Joan Fontcuberta: 

Ha sido precisamente, el pasado 19 de julio, en la presentación del libro 
A chupar del bote en la Fundación Fotocolectania, donde el 
verdadero autor de las fotografías y los textos de la publicación, Joan 
Fontcuberta, ha desvelado el truco. Una vez más, el mago de los fakes, 
nos ha vuelto a engañar. Aunque Fontcuberta, durante la presentación, 
ha insistido en que su intención no era mantener una mentira. Su 
objetivo era dejar en evidencia una vez más lo sencillo que es engañar 
al público y cuestionar el valor de las instituciones del mundo del 
arte. De alguna manera el proyecto es un análisis de los mecanismos 
de construcción de la artisticidad: “El señor Berenguer demuestra lo 
fácil que es tentar a los actores culturales con la existencia de un nuevo 
valor de la fotografia” 38. 

A partir desse momento houve uma mutação, o autor passa a ser Ximo 

Fontcuberta. E precisamos voltar a um ano muito importante, novamente a 1977, 

quando Fontcuberta escreve pela primeira vez seu conceito de “contravisión”. O 

conceito foi publicado inicialmente em 1977 na revista Village Cry (“La 

subversion photographique de la realité”), e retomado e presentificado em suas 

publicações nas quais o explicita como uma ação de ruptura com modelos 

programáticos, sejam da ciência, da religião, da comunicação de massas, do 

periodismo, como é presentificado em suas obras artísticas, e agora no campo 

do mercado de arte. 

As imagens técnicas apontam ortopedicamente o universo da fraude e 
do falso. A vontade de contestar ou de “contradizer” o statu quo de uma 
certa ordem visual baseada na evidência fotográfica me levou a 
formular a noção de contravisão... Se tratava de uma espécie de 

                                            
38 Ximo Berenguer no existe, es Joan Fontcuberta. Disponível no site oficial do PHotoEspaña 
em: http://www.phe.es/ximo-berenguer-no-existe-joan-fontcuberta/ 
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justificação programática pessoal, sem aspirações teóricas, 
simplesmente como uma reflexão sobre minha própria obra. Propunha 
que a contravisão deveria ser entendida como uma ação de ruptura 
com as “rotinas” (segundo sua concepção em informática) que 
controlam os “programas” do pensamento visual: atuar com um hacker 
atacando as defesas vulneráveis do sistema. A contravisão deveria 
corromper o princípio de realidade designado à fotografia e não 
representava tanto uma crítica da visão, mas da intenção visual. 
(Fontcuberta, 2009, p. 184). 

Parece-nos que o fato de muitos eventos se situarem no ano de 1977 

representa uma condensação identitária: ocorre um encontro na construção de 

Ximo Fontcuberta. Em suas obras a presença de um fotógrafo é ofuscada pela 

ação da obra em si mesma; ou seja, o fotógrafo Joan Fontcuberta utiliza do meio 

para suas proposições, e não lhe interessa o lugar do fotógrafo para se afirmar. 

Ao voltar muitos anos atrás, redescobre-se um fotógrafo camuflado de 

pseudônimo. Portanto, Joan Foncuberta não fotografa mais, no sentido literal, 

em suas obras, porém, como Ximo Fontcuberta nos apresenta um excelente 

fotógrafo. 

Ao mesmo tempo, ao criar o personagem, identifica-o com a 

efervescência desses anos na Espanha; conforme se apresenta em seu perfil no 

folder que acompanha o livro, Ximo começou a fotografar nos anos 70: “En ese 

período participó en los movimentos más marginales y radicales de Barcelona, 

documentando como freelancer conciertos, manifestaciones, reivindicaciones 

sociales y toda efervescencia política tras la muerte de Franco”. O fato de colocá-

lo como um fotógrafo freelancer ajuda estrategicamente a não encontrar 

informações nos arquivos. E aqui deparamos com uma afirmação da identidade 

de Ximo Fontcuberta, ou seja, o personagem se encontra na prática envolvido 

na documentação dos movimentos de contracultura do período, ao mesmo 

tempo que o conceito de contravisão saía à luz pela primeira vez. Também 

percebemos uma identidade com o grupo AFAL e com fotógrafos de Palabra e 

Imagen, em que Ximo é gestado e aparece citado em um dos poemas do livro 

(“Trix, Metol e Hidroquinona”), último texto do livro: 

La de Ximo Berenguer 

vaya cámara que pita, 

afinada y menos chusca 

que la de Maspons y Colita 
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Aprendiste con Pomés 

Miserachs te há dado el piro 

Catalá piensa al revés: 

Tened siempre el tema a tiro 

Além de Amparo Berenguer, irmã de Ximo Berenguer, quem mais foram 

seus cúmplices? Novamente Fontcuberta lança mão de uma “irmã” guardiã, 

como no caso de Fauna. Com certeza foram cúmplices Martin Parr, Horácio 

Fernández, Editoral RM, Mira Bernabeu, que articulou para Ximo Berenguer 

expor, até o evento do mercado de arte, Arco, e até mesmo o museu IVAM (de 

Valencia) e talvez o próprio Ministério. No dia 31 de julho o IVAM anuncia que 

foi participante cúmplice de Ximo Fontcuberta, indicando que o projeto foi 

iniciado durante um evento no próprio museu em 2016. A partir daí a internet foi 

inundada com informações sobre Ximo: 

[...] consistió en inundar la red de referencias sobre Ximo Berenguer, 
desde entradas en la Wikipedia, noticias falsas y hasta artículos 
académicos [...]. El IVAM adquirió 6 fotografías de Ximo Berenguer 
para su colección con absoluto conocimiento de que se trataba de un 
proyecto de Joan Fontcuberta. Los miembros del Consejo Asesor y del 
Consejo Rector del museo refrendaron la propuesta de adquisición, 
tras ser informados de que se trataba de un proyecto fake del artista 
catalán. (site do IVAM) 39. 

No site do PhotoEspaña, já citado, encontramos um conceito que permeia 

o projeto: 

Aunque Fontcuberta, durante la presentación, ha insistido en que su 
intención no era mantener una mentira. Su objetivo era dejar en 
evidencia una vez más lo sencillo que es engañar al público y 
cuestionar el valor de las instituciones del mundo del arte. De 
alguna manera el proyecto es un análisis de los mecanismos de 
construcción de la artisticidad: “El señor Berenguer demuestra lo fácil 
que es tentar a los actores culturales con la existencia de un nuevo 
valor de la fotografía”. 

Ximo Foncuberta, a partir de então, é um autor mais valioso que Ximo 

Berenguer. Agora, as obras de Ximo Fontcuberta valem mais do que as 

fotografias de Ximo Berenguer, com a devida participação de uma rede de atores 

e lugares: galeria, curador, museu, crítico de arte, historiador de fotografia etc., 

                                            
39 El artista Ximo Berenguer no existe: es Joan Fontcuberta. EL IVAM COLABORÓ CON EL 
PREMIADO FOTÓGRAFO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FAKE 
Disponível em: https://www.ivam.es/es/noticias/el-artista-ximo-berenguer-no-existe-es-joan-
fontcuberta/. Acesso em: 20/10/2018. 
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ou seja, sem atribulação de personagens atuantes no mundo da arte. O falso, 

derivado do latim falsus (verbo fallere), significa na sua etimologia – de que tanto 

gosta Fontcuberta – iludir, enganar, ludibriar. O que sempre fez, em muitos 

trabalhos, para contestar programaticamente a origem positivista da fotografia 

articulando a potência do falso para quebrar estruturas como o sistema científico, 

os dogmas religiosos, ou a comunicação de massas. Entretanto, parece-nos que 

seu conceito de contravisão caducou com Ximo Fontcuberta, pois foi absorvido 

desde o início pelo sistema do mercado de arte, que talvez hoje valore mais a 

ação artística que a obra em si, como o fato recente do espetáculo da destruição 

do quadro de Banksy (Child with globe). Assim, o falso Ximo Berenguer 

encontra em Ximo Fontcuberta uma valoração de um arquivo do próprio autor. 

As fotos do IVAM, adquiridas como de Ximo Berenguer, agora valem mais com 

a assinatura de Ximo Fontcuberta. Como ele próprio disse no evento no qual 

assumiu a autoria do engano, que não queria continuar a mentir, somos todos 

cúmplices de Ximo Fontcuberta: essa é chave da ação artística. 

Como um fotolivro póstumo da coleção Palabra e Imagen, A chupar del 

bote, seria visto por Esther Tusquets? Sem dúvidas, como uma homenagem e 

também como uma redenção para o próprio Joan Fontcuberta, que agora pode 

fazer parte da coleção e do grupo de fotógrafos do período, um novo lugar para 

o artista, mas como Ximo Fontcuberta. Com a diversidade que evocava a cada 

nova edição, alterando relações entre fotógrafos e escritores, o vigésimo livro 

seria bem recebido, e fecharia, desta forma, com uma ação espetacular a série, 

pois ela mesmo se apresentou em suas memórias como “[...] una editora un poco 

mentirosa”.  
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MANOEL DE BARROS: ENTRE FOTOGRAFIAS DO IDIOMA 

INCONVERSÁVEL DAS PEDRAS 

Susana Dobal 1 

 

Resumo 

O livro Ensaios Fotográficos, de Manoel de Barros, pode ser lido 

inicialmente como um breve compêndio de estratégias poéticas do autor repleto 

da inventidade que lhe é característica. As fotografias mencionadas nos poemas 

são de coisas que, em princípio, não podem ser fotografadas; elas revelam, no 

entanto, a liberdade do poeta de manipular a língua portuguesa para enriquecê-

la e fazê-la falar de maneira inusitada. Podemos indagar, porém, se esses 

Ensaios Fotográficos são capazes de revelar algo não apenas para os estudos 

literários, mas sobre o fazer fotográfico. Se os poemas de Manoel de Barros 

falam de fotografias do perfume, do perdão ou do vento de crinas soltas, esse 

livro teria algo a dizer sobre as estratégias do olhar que espia o mundo concreto 

pelo visor de uma câmera fotográfica? Por meio do diálogo dos poemas com 

algumas fotografias, pretendemos demonstrar que sim, esses poemas que 

exploram “o idioma inconversável das pedras” falam também de mecanismos da 

escrita fotográfica. 

 

Abstract 

The book, Ensaios Fotográficos (Photo Essays), by Manoel de Barros, can 

be read initially as a brief compendium of some of the author’s poetic strategies 

full of his characteristic inventiveness. The photographs mentioned in the poems 

                                            
1 Susana Dobal é fotógrafa e professora na Universidade de Brasília.  Fez mestrado em 
fotografia (International Center of Photography/New York University) doutorado em História da 
Arte (CUNY/GC), pós-docs na Université Paris 8 e Aix-Marseille Université. Participou de mais 
de trinta exposições em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, New York, Madrid, Buenos Aires e 
Nice. Publicou artigos sobre fotografia, cinema, arte e o livro Peter Greenaway and the Baroque: 
writing puzzles with images (Berlin, LAP, 2010). Com Osmar Gonçalves, organizou o livro 
Fotografia Contemporânea: fronteiras e transgressões (Brasília, Casa das Musas, 2013). 
Desenvolve um blog dedicado a narrativas fotográficas: fotoescritas.blogspot.com 
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show things that, in principle, cannot be captured by the camera; they reveal 

instead the freedom with which the poet enriches and manipulates the 

Portuguese language in order to make it speak in an unusual manner. We may 

ask, however, whether these Photographic Essays are capable of revealing 

something regarding not only literary studies but also photography making. If the 

poet takes pictures of, perfume, forgiveness or wind of loose mane, would this 

book have something to say about the strategies of the gaze that peeks into the 

concrete world through the camera viewfinder? Yes it does, if the poems explore 

“the unspeakable language of the stones” they also reveal mechanisms of the 

photographic writing – this is what we intend to demonstrate by means of a 

dialogue between the poems and some photographs.  
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Embora sua poesia esteja marcada por uma eterna busca do ínfimo, 

Manoel de Barros foi um dos maiores poetas brasileiros. Nascido em Cuiabá 

(1916-2014), viveu também em outros lugares, como o Rio de Janeiro, New York, 

na Bolívia e no Peru, mas passou boa parte da vida no Mato Grosso e fez da 

observação do Pantanal e da natureza um tema fundamental da sua poesia. 

Longe de apenas descrever a paisagem em volta, seus poemas se baseiam na 

desconstrução dos sentidos, no embaralhamento da sintaxe e em livres 

associações que encontram na imagem um “reino da despalavra”, ou seja, um 

território de relações menos racionais e mais pungentes. O livro Ensaios 

fotográficos, publicado em 2000, mais de sessenta anos depois do seu primeiro 

livro (Poemas concebidos sem pecado, 1937) é uma obra madura em que o 

autor supostamente fala de fotografias, mas na verdade oferece um compêndio 

das estratégias da sua poética. Se a natureza comparece de maneira bastante 

concreta, ela é permeada por abstrações aparentemente inapreensíveis à 

câmera fotográfica. No poema “O fotógrafo”, diz Manoel de Barros: “Vi uma 

lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela”; 

ou, sobre as preferências do seu eu lírico, comenta em outro verso de outro 

poema: “O privilégio insetal de ser uma borboleta me atraiu”. 2 A poesia é assim 

o passaporte que permite transitar entre outras existências: Bola Sete, 

personagem de um poema que leva o seu nome, “sujeito desverbado” que “tinha 

laia de poeta”, “Dava qualidades de flor a uma rã,/ Dava às pessoas qualidades 

de água”. 3 Embora toda essa confusão de seres e entes pareça muito distante 

da aparência do mundo que se mostra a um fotógrafo, os mecanismos de 

desconstrução e reconstrução que o poeta impõe à linguagem não estão tão 

longe do pensamento visual implícito à fotografia, esteja ela mais ou menos 

próxima de uma abordagem poética/artística do mundo. 

A distinção entre prosa e poesia sugere uma analogia com diferentes usos 

da fotografia, mesmo que seja impossível separar esses dois polos em extremos 

excludentes. Este artigo se baseia justamente na possibilidade de um limbo de 

indefinição entre esses opostos, condição também sugerida na criação poética, 

                                            
2 Trechos respectivamente dos poemas “O fotógrafo” (p. 11) e “Borboletas” (p.  59), in: BARROS, 
2005. 
3 Poema “Bola Sete” (Idem, p. 33). 
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já que a poesia é justamente um exercício de rebeldia contra os sentidos 

inequívocos. Mikhail Bakhtin distingue o romance da poesia pela opção por um 

plurilinguismo do primeiro, e pela estabilidade monológica da segunda. O 

prosador coleta diferentes vozes sociais e históricas que são orquestradas no 

romance; o poeta funda uma linguagem: “É característico que o poeta, na sua 

recusa de uma dada linguagem literária, comece a sonhar com a criação de uma 

nova linguagem poética antes de recorrer aos dialetos sociais existentes” 

(BAKHTIN, 1988, p. 95). Manoel de Barros, que em seus poemas reflete 

constantemente sobre o próprio fazer poético, faz o elogio da fala que parte de 

ninguém e assim pode entrar em comunhão com as árvores, as aves, as chuvas, 

até concluir no verso final do poema “Ninguém”: “Falar a partir de ninguém/ Faz 

comunhão com o começo do verbo” (BARROS, 2005, p. 25). Nessa versão do 

poema fundador de uma realidade, o verso permite uma comunhão com os seres 

pela anulação do sujeito, exatamente o contrário da linguagem prosaica do 

romance enxertado por diferentes vozes: “As linguagens sociais são objetais, 

caracterizadas, socialmente localizadas e limitadas; a linguagem da poesia, 

criada artificialmente, será diretamente intencional, peremptória, única e singular 

(BAKHTIN, 1988, p. 95). 

No seu estudo sobre a obra de Manoel de Barros, Wellington B. da Silva 

destaca, porém, que a distinção feita por Bakhtin corresponde, na verdade, a 

uma gradação de um discurso polifônico para um discurso monológico da poesia 

(SILVA, 2011). Existiria, portanto, um continuum entre os extremos, e todo 

discurso seria, por princípio, dialógico, em maior ou menor grau. Isso pode 

realmente ser confirmado, por exemplo, no livro Ensaios fotográficos, pois o 

poeta que se despoja de si para se associar a elementos da natureza também 

dialoga com outros criadores como o pintor Miró e o escritor Rabelais, a quem 

Manoel de Barros dedica dois de seus poemas. Cada um deles, no entanto, é 

assimilado ao universo fundado pelo poeta. Sendo assim, no poema que lhe é 

dedicado, Miró, como o próprio poeta que escolhe falar a partir de ninguém, 

enterrou ao pé da árvore tudo o que aprendeu nos livros e iniciava então a sua 

“engenharia de cores” até que, de um dejeto de mosca deixado na tela, 

ocorresse uma epifania: “O escuro o iluminava” (BARROS, 2005, p. 29). 

Rabelais, por sua vez, no poema que lhe é dedicado, observa um louco que vaga 
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nas ruas de Paris em 1532, deduz que talvez ele quisesse “Anunciar as virtudes 

do inútil” e imagina que “Quem atinge o valor do que não presta (...)/ É no mínimo 

alguém que saiba dar cintilância aos seres apagados” (idem, p. 35). Miró e 

Rabelais servem, portanto, como alter egos do poeta, engenheiro de palavras 

interessado em formigas, moscas, pregos enferrujados e também em figuras de 

linguagem como a antítese do escuro que ilumina; o poeta é, ainda, como 

Rabelais, reverenciador do ínfimo a ponto de a ele dedicar um livro inteiro 

(Tratado geral das grandezas do ínfimo, 2001) e de encontrar nas formigas 

uma revelação divina. 4 A busca pelo inútil e pelo ínfimo seria uma forma de 

despojar as coisas do seu utilitarismo cotidiano e chegar assim a uma essência, 

da mesma maneira como as palavras devem ser desprovidas das suas vestes 

dialógicas para que o poema permita que se chegue a uma experiência essencial 

(SILVA, 2011). Veremos, então, como tudo isso pode estar relacionado à 

fotografia. 

As primeiras imagens realizadas com o daguerreótipo (inventado em 

1839) são cenas urbanas; e, assim que a tecnologia possibilitou diminuir o tempo 

de exposição e aproveitar melhor a chapa sensível, ocorreu uma febre de 

retratos copiados em papel e popularizados com o carte de visite, patenteado 

por Eugène Disderi na França, em 1854. As paisagens principalmente urbanas 

e os retratos celebravam a cidade e uma efervescência econômica, que 

patrocinaria também viagens para territórios distantes fotografados no período 

colonial sob a égide das Sociedades de Geografia e de Antropologia europeias, 

ou simplesmente do turismo faminto de imagens de terras exóticas. O primeiro 

livro de fotografia, de autoria de William Henry Fox Talbot, que inventara outro 

método de tirar fotografias na Inglaterra baseado na captura de uma imagem no 

negativo de papel (o calótipo ou talbótipo) e não na chapa de cobre, como era o 

daguerreótipo, celebra, como o título anuncia e o texto do livro confirma, a escrita 

                                            
4 O poema que descarta o saber dos santos para observar Deus nas formigas está no livro 
Ensaios fotográficos (BARROS, 2005, p. 55). No livro Tratado geral das grandezas do 
ínfimo, encontramos novamente um homem vagando nas ruas catando pregos no chão, assim 
como o louco observado por Rabelais no poema mencionado, que também lidava com pregos 
enferrujados. Sobre os pregos em questão, o poeta comenta: “São patrimônios inúteis da 
humanidade./ Ganharam o privilégio do abandono”, para enfim concluir: “Catar coisas inúteis 
garante a soberania do Ser” (BARROS, 2010, n.p.). O livro Poesia Completa (BARROS, 2010) 
consultado é um e-book sem páginas definidas; por esse motivo, poemas e versos serão situados 
com referência ao livro dentro da Poesia Completa). 
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da luz sem intervenção humana. Entre os temas fotografados no livro The Pencil 

of Nature, principalmente a arquitetura, naturezas-mortas, esculturas, objetos, 

cenas, ruas, cópias de textos, alguns se destacam pela trivialidade: se o pedaço 

de renda se justifica pela mesma surpresa com a rapidez da reprodução que fez 

com que Talbot incluísse entre as 24 pranchas também uma coleção de peças 

de porcelana e cópias de documentos e de litogravuras, a fotografia The Open 

Door mostra uma porta aberta qualquer com uma vassoura de manufatura 

artesanal apoiada na parede. 5 O texto original no livro comenta que a pintura 

holandesa já havia ensinado a observar cenas cotidianas e que o olho do pintor 

veria coisas que o olho comum não enxerga. Começava aqui a longuíssima 

empreitada da fotografia rumo ao reino do banal, hoje celebrado tanto por 

fotógrafos como Stephen Shore, quanto por milhares de usuários que postam 

imagens no Instagram. O que a foto da vassoura sugere, a foto cujo título prefere 

dar destaque para o fato de a porta estar aberta e não para o fato de haver uma 

expressiva vassoura estrategicamente enquadrada quase no centro da 

composição, é que o mundo dos objetos e da vida cotidiana poderia ser ou tão 

ou mais importante do que a arquitetura urbana e os retratos que inundariam a 

produção de fotografias daquele século. 6 Se Manoel de Barros dedicou um olhar 

interessado para todas as coisas, inclusive às mais inúteis e ínfimas, a fotografia 

viria celebrar gêneros já consagrados pela pintura, como a paisagem, o retrato, 

a natureza-morta, mas também consolidar novas modalidades do ver, inclusive 

a que envolve a faculdade de “dar cintilância aos seres apagados”.   

                                            
5 Para uma versão completa do livro, ver: http://www.gutenberg.org/files/33447/33447-h/33447-
h.html. Para um destaque dessa imagem da vassoura, ver: 
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2005.100.498/. Acessado em: 5 nov. 2018. 
6 Sobre a afinidade do romance e da fotografia com os objetos e cenas banais, ver: ANSÓN, 
2000. 
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Imagem 1 

“Prefiro as palavras obscuras que moram nos fundos de uma 
cozinha – tipo borra, latas, cisco Do que as palavras que 

moram nos sodalícios – tipo excelência, conspícuo, 
majestade.” (“A borra”, in: BARROS, 2005, p. 61) 7 

Pode-se facilmente observar que, em geral, a fotografia oscila entre 

imagens que são produto de uma imaginação mais elaborada e outras que 

parecem mais presas ao acaso (embora acaso nunca haja) ou excessivamente 

triviais para serem levadas a sério. A partir do olhar do poeta que sugere que se 

dê importância ao aparentemente inútil, e a partir da constatação de que o 

poético e o prosaico não são totalmente excludentes embora possam ser 

compreendidos como polos opostos, propomos aqui considerar como as 

estratégias poéticas do livro Ensaios fotográficos podem ser verificadas em 

práticas diversas da fotografia. O segundo turno das recentes eleições 

presidenciais no Brasil (outubro de 2018) foi marcado por um debate polarizado 

ocorrido mais na mídia e nas redes sociais do que no confronto face a face, já 

que o candidato já então vitorioso nas pesquisas e que seria eleito preferiu não 

participar de debates. Parte desse confronto se deu nas telas de celulares, em 

meio a declarações bombásticas e reações do outro lado, além de fake news, 

notícias breves em que as imagens tiveram um papel importante embora muitas 

vezes fugaz ao passarem na tela dos celulares ou circularem na rede antes de 

eventualmente chegarem à imprensa tradicional. Fotografias sem pretensão de 

ser arte podem oferecer também estratégias típicas do pensamento poético. 

                                            
7 William Henry Fox Talbot. The Open Door [A porta aberta]. Antes de maio de 1844. 
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Nesse caso, valorizar o ínfimo se justifica porque as imagens aparentemente 

triviais utilizam recursos do pensamento verbal que o poeta ajuda a elucidar. 

Mesmo a imagem que parece mais presa ao referente, mesmo a imagem mais 

despretensiosa pode trazer um grande coeficiente de ambiguidade mais próximo 

de um pensamento poético que procura afrouxar o utilitarismo cotidiano das 

coisas. 

Além de transformar o ínfimo em matéria de poesia, estão entre as 

estratégias presentes no livro de Manoel de Barros o esforço para burlar a 

sintaxe com a mistura de sujeito e objeto, além de outras desordens deliberadas; 

o uso de metáforas e outras figuras de linguagem como a antítese que combina 

coisas abstratas com coisas concretas; a recombinação do mundo e outras 

transgressões que permitem uma liberdade da palavra e do olhar. Todos esses 

recursos poéticos estão presentes na produção de imagens fotográficas de 

forma mais ou menos deliberada. Para verificar como pode funcionar a mente de 

quem fotografa ou usa a fotografia para falar, vamos recorrer desde a imagens 

triviais que circularam recentemente no calor das eleições nas telas dos 

celulares, e imagens do fotojornalismo mais comprometido com a realidade, até 

fotografias realizadas por quem se permite elaborar um pensamento imagético 

usando a câmera fotográfica – não que o pensamento esteja excluído dos 

primeiros casos, como veremos, apenas ele se apresenta de forma mais 

dissimulada na primeira opção. No seu livro sobre poesia e fotografia, Adolfo 

Navas lembra que o objetivo da poesia é liberar o real, abrir as coisas a outros 

sentidos (NAVAS, 2017, p. 125) e que, para que a fotografia se aproxime da arte, 

ela precisa se afastar da realidade factual e atingir um dar a ver, uma revelação. 

Sempre tendo em mente o nosso limbo em que é possível estar mais ou menos 

próximo da realidade ou da criação poética, iremos tirar algumas fotografias do 

mar de trivialidades descartáveis em que se encontram e ver como funcionam, 

verificar se a voz do poeta pode também informar algo sobre elas e sobre outras 

obras mais experimentais que parecem afastar-se para além das referências ao 

que foi fotografado, sem no entanto jamais perder esse elo. O caso das 

fotografias usadas na política, mais do que no fotojornalismo, apresenta um 

passo a mais afastando-se da realidade: para além de retratar, o que importa é 
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convencer, e para isso é preciso alguma retórica, nesse caso, uma retórica 

imagética. 

Burlando a sintaxe 

O discurso monológico da poesia, implica, como vimos, um gesto radical 

de criação de um universo próprio. Um dos alter egos do poeta, o avô do poema 

“O provedor”, 8 está longe de assumir o prosaico papel de provedor masculino. 

Em vez disso, ele anda ao léu, dá bom-dia aos sapos, ao sol e às águas, e é na 

verdade um “provedor de poesia”. O poeta comenta sobre esse avô: “lírios o 

meditavam”. O sujeito previsto para o verbo meditar vira o objeto direto e vice-

versa nesse flagrante de fusão do homem com as flores. Entre inúmeros 

possíveis exemplos de inversão do sujeito e do objeto, destacamos ainda o 

verso: “Saudade me urinava na perna”, 9 que concentra ainda algumas das 

estratégias a serem salientadas nos tópicos que veremos aqui. Importa agora 

reparar em como um substantivo abstrato se torna o sujeito, enquanto esse 

passa a ser seu objeto. Não é o sujeito que urina, e sim a saudade, novo sujeito 

da vexação explicitada por uma inversão sintática em que o verbo se faz 

transitivo e o sujeito eu (me) se torna objeto. Estratégia similar, porém com um 

teor oposto à poesia, pode ser vista em foto realizada durante a campanha 

política do atual governador do Rio de Janeiro e de dois deputados que o 

acompanhavam, todos recém-eleitos. Ali também sujeito e objeto 

reciprocamente oscilam em um flagrante de fusão de três homens e uma ex-

placa. 

Em março de 2018 a vereadora Marielle Franco e o motorista do carro em 

que estava, Anderson Gomes, foram assassinados no Rio de Janeiro, com 

características de execução, aparentemente por causa das suas denúncias 

sobre a atuação das milícias, embora oficialmente as investigações ainda nada 

tenham comprovado. Negra, socióloga, feminista, bissexual e ativista dos 

direitos humanos, a figura de Marielle Franco logo se tornou um ícone da luta 

pelos direitos humanos, e pelas causas em que se engajou como ativista, 

                                            
8 O poema está na segunda parte do livro Ensaios fotográficos, que insiste na relação com a 
fotografia e tem o título “Álbum de Família”.  (BARROS, 2005, p. 51) 
9 BARROS, 2010. Poema “O abandono” (parte final) no livro Matéria de poesia. 
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assessora de parlamentar e vereadora: apoio aos direitos das mulheres, dos 

negros, da população LGBT, dos moradores de favelas, denúncia de abuso de 

ações da segurança pública, de homicídio de moradores de favelas e também 

de policiais. Sua atuação não era, porém, unanimidade, e, menos de dez dias 

após a execução, uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou 

que o Google, que administra o YouTube, retirasse dezesseis vídeos de fake 

news ofensivos à memória de Marielle Franco, por falta de provas e conteúdo 

que extrapolava a liberdade de expressão acusando a vereadora de aliança com 

facções criminosas e com o tráfico de drogas. 10 Seis meses depois do 

assassinato que provocou diversas manifestações públicas e teve grande 

repercussão nacional e internacional, o então candidato a governador do Rio de 

Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, posa em comício ao lado de Daniel Silveira e 

Rodrigo Amorim, ambos eleitos deputados pelo PSL (deputados federal e 

estadual, respectivamente), exibindo triunfalmente uma placa quebrada com o 

nome de Marielle Franco, que havia sido colocada em uma rua da Cinelândia em 

homenagem à vereadora. A fotografia logo se espalhou pelas redes sociais até 

chegar à imprensa. 11 Mas qual pode ser a relação dessa imagem com Manoel 

de Barros? 

Essa fotografia está longe de se esgotar no fato de copiar a realidade, 

pois seu sentido é cheio de ambiguidades. Esse não é um exercício poético; no 

entanto, os homens se impõem à placa e a placa contamina os personagens – 

os quatro, afinal, na camiseta do deputado ao centro, está estampado o rosto do 

então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Em vídeo gravado ao vivo (ver link 

na matéria da nota 8), o futuro governador do Rio de Janeiro ajuda a inflar os 

ânimos do público do comício: “É isso aí pessoal, eis a resposta”.  Punho fechado 

do governador, sorriso dos deputados: tudo é uma encenação que pretende 

triunfar sobre o que para uns é vitória e para outros é ultraje. A ira dos agressores 

da placa se deve também ao fato de que ela havia sido colocada no lugar de 

                                            
10 “Justiça determina que YouTube retire do ar dezesseis vídeos com ofensas a Marielle Franco”. 
In:  
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/justica-determina-que-youtube-retire-do-ar-16-
videos-com-ofensas-a-marielle-franco.ghtml. Acesso em: 15 nov. 2018. 
11 “É #FATO que deputados eleitos pelo PSL quebraram placa com nome de Marielle Franco em 
comício de Wilson Witzel”, https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/e-fato-que-deputados-eleitos-
pelo-psl-quebraram-placa-com-nome-de-marielle-franco-em-comicio-de-wilson-witzel-
23140096. Acesso em 10 nov. 2018. 
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uma placa antiga, homenageando o marechal Floriano, símbolo do militarismo e 

do poder que prezam. Dupla negação, a de combater quem denunciava os 

excessos da polícia vira afirmação desses mesmos excessos, com um gesto 

excessivo. Essa é a linguagem da prosa que se apropria de discursos, como 

vimos explicado por Bakhtin a respeito do romance. Porém, não é um discurso 

plural, e sim um discurso que procura impor a sua versão e não aceita aqui uma 

postura ética, para alguns inquestionável, que condenasse o homicídio brutal de 

quem quer que seja. Fotografar não é apenas registrar, e posar é posicionar-se 

– física e eticamente. O poeta refere-se ao personagem Bernardo da Mata: “No 

falar com as águas rãs o exercitam”. 12 Em curiosa inversão de sujeito e objeto, 

poderia ser dito sobre os cavalheiros na foto: “No segurar a placa, Marielle os 

expõe”. Mas assim como as palavras do pregador no “Sermão da Sexagésima” 

do Padre Antônio Vieira, que dependem de onde caem para poderem brotar, 

também as imagens precisam de um solo fértil para fazerem sentido. Mesmo a 

fotografia mais casual, mais despretensiosamente ocupada em relatar um fato, 

depende de um contexto que a ressignifica. 

Há muito em comum e também uma radical diferença entre o impulso 

destruidor do poeta que pretende reformular a percepção e o impulso destruidor 

do ato autoritário que pretende também impor a sua visão do mundo. O poeta 

procura livrar-se do conteúdo dialógico em que a palavra se encontra: enquanto 

um eu natural confia no sentido trivial das coisas e no que é dado, um eu poético 

“suspende a crença nas coisas, inclusive na linguagem, e se volta para as 

essências, assume uma intencionalidade fenomenológica” (da SILVA, p. 47). Um 

destrói para poder ampliar a existência e revelar essências; outro destrói para 

poder substituir o discurso vigente por outro apropriado a suas ambições 

autoritárias. Seu França, personagem de um poema de Manoel de Barros que 

“só presta pra tocar violão”, diz: “De que precisa ser o nada desenvolvido/ E disse 

que o artista tem origem nesse ato suicida”. 13 Ou, em outro poema, Manoel de 

Barros lembra: “Ninguém é pai de um poema sem morrer”. 14 A destruição de si 

                                            
12 “O guardador de águas”, BARROS, 2010. 
13 “Seis ou treze coisas que eu aprendi sozinho”, no livro O Guardador e Águas, BARROS, 
2010. 
14 Poema IX – “Sabiá com trevas”, in: Arranjos para assobio, BARROS, 2010. 
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é buscada para permitir a ampliação da existência no caso do poeta; 15 a 

destruição do outro é buscada para resolver pulsões de morte no caso de alguns 

protagonistas da fotografia e desse momento histórico no Brasil (ver TIBURI, 

2018). Vejamos como essa ambiguidade se resolve no caso de fotografias de 

livros rasgados. 

Entre metáforas, metonímias e nada disso 

No período próximo às eleições, notícias de acontecimentos provocados 

pelo discurso do ódio exacerbado pela disputa política pipocaram por todo lugar. 

Não apenas alguns cidadãos que explicitaram sua preferência de voto foram 

atacados, e pelo menos em um caso, morto, 16 como, curiosamente, em outro 

atentado contra um objeto simbólico de uma realidade maior, livros também 

foram vítimas da brutalidade alheia. Casos de vandalismo vinham ocorrendo no 

acervo da Biblioteca da Universidade de Brasília, mas chamou a atenção dos 

funcionários a coerência dos temas dos livros: dos sete avariados, quatro 

falavam de direitos humanos, um sobre o movimento pagão na Europa e os 

outros, da seção de artes, sobre o Renascimento. 17 É conhecido como o 

discurso do ódio apela a Deus e à pátria para legitimar a própria barbárie com 

uma causa superior, motivo pelo qual o movimento pagão mereceu ser também 

atacado. As artes, sabemos, trabalham com sutilezas em geral inapreensíveis a 

quem usa a violência para compensar o seu sentimento de inferioridade (TIBURI, 

2018). A foto destacada na matéria sobre os livros da biblioteca (Fig. 02) mostra, 

em livro aberto, um outro ato de vandalismo: jovens estão pichando a parede 

com a frase “Abaixo a ditadura”. A página rasgada nega o ato de negação e, em 

um mise en abîme, afirma pela dupla negação a ditadura: eu destruo, rasgando, 

o que quer destruir a repressão que apoio (a ditadura). A escolha da página a 

ser aberta e fotografada não foi por acaso, como tampouco foi a escolha dos 

livros. Se a placa de Marielle Franco era uma metonímia, pela sua relação de 

                                            
15 “Falar a partir de ninguém faz comunhão com os rios,/ com os ventos, com o sol, com os 
sapos.” (BARROS, 2005, p. 25). 
16 UCHOA. “Moa do Katendê: Os minutos que antecederam o assassinato de mestre de capoeira 
esfaqueado após discussão política”. BBC, 10 out. 2018, in: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45806355. Acesso em: 19 nov. 2018. 
17 MARQUES & CARVALHO. “Livros de direitos humanos são rasgados na biblioteca da UnB”. 
4. out. 2018, site G1, https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/04/livros-de-direitos-
humanos-sao-rasgados-na-biblioteca-da-unb.ghtml. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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contiguidade com a vereadora, sendo a parte que falava de um todo maior 

envolvendo os direitos humanos, os livros rasgados têm função mais de metáfora 

– uma comparação, um termo empregado para falar de outro. O livro em si 

representa a cultura, contrário da força bruta, e o movimento contra a ditadura é 

tudo o que o discurso autoritário prefere eliminar para poder imperar livremente. 

O registro dos fatos, livros rasgados, cede mais uma vez a um recurso mental 

que guia o olhar: no topo da página do site de notícias G1 vem a fotografia que 

melhor sintetiza o sentido do gesto de vandalismo: o livro estava sobre a mesa, 

mas foi ainda assim cuidadosamente aberto na página reveladora que, 

provavelmente por acaso, se acaso houvesse, deixa entrever, por trás do corte, 

um vermelho sanguíneo. Foi essa a foto escolhida para o topo da página no site, 

e não a seguinte, mais confusa e menos eficiente na sua metáfora. 

 

Imagem 2 

“Eu vi uma cigarra atravessada pelo sol – como se Um punhal atravessasse o corpo. (...) 

Fotografei essa metáfora” (BARROS, 2005, p. 37) 18 

O uso de metáfora no fotojornalismo não é incomum, e pode mesmo 

render algo como o prestigiado Prêmio Esso de Jornalismo na categoria 

Fotografia quando empregada de forma a fazer coincidir o acaso flagrado com o 

                                            
18 Fotografia publicada com o crédito Arquivo Pessoal/divulgação no site do G1 e com a seguinte 
legenda: “Livros de direitos humanos da Biblioteca Central da UnB são encontrados rasgados”. 
Ver nota 16. 
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potencial para representar metaforicamente uma situação política mais ampla. 

Foi o caso, por exemplo, do Prêmio Esso atribuído em 1962 a Erno Shneider, do 

Jornal do Brasil, pela fotografia do presidente Jânio Quadros com as pernas 

indo em direções opostas, em referência às suas indecisões políticas, 

explicitadas na legenda “Qual o rumo?” (GURAN, 1999, p. 71). Cinquenta anos 

depois, uma fotografia publicada no jornal O Estado de S. Paulo em que vemos 

a presidente Dilma Rousseff aparentemente atravessada por uma espada de um 

militar em cerimônia da Academia Militar das Agulhas Negras renderia, além do 

prestigioso Prêmio Esso no Brasil (2012), o Prêmio Internacional de Jornalismo 

Rei da Espanha para o fotógrafo Wilton Junior. 19 Não obstante a premiação na 

época em que as imagens foram feitas, sobretudo o tempo e os acontecimentos 

subsequentes legitimaram a escolha de ambas as fotos e apontaram também 

para o quanto o flagrante de uma cena está longe de ser apenas um registro do 

que ocorreu, pois é pela sua capacidade de síntese e interpretação de uma 

situação mais abstrata que a imagem tem seu sentido intensificado. Apesar do 

uso de metáfora, e de sabermos pelas palavras de Manoel de Barros nos seus 

Ensaios fotográficos que “os poetas devem aumentar o mundo com as suas 

metáforas” (BARROS, 2005, p. 23), esses dois casos permanecem no plano do 

fotojornalismo que ainda está mais próximo de um aspecto factual da imagem. 

Como vimos, a poesia ocorre quando a fotografia consegue se afastar dessa 

perspectiva e abre a imagem para sentidos mais amplos. Ou, nas palavras do 

poeta no seu livro Cadernos de Aprendiz: “Para cantar é preciso perder o 

interesse de informar” (BARROS, 2010). Ou ainda, no mesmo livro: “Eu só não 

queria significar./ Porque significar limita a imaginação”. Pode-se indagar se a 

fotografia poderia escapar dessa função, já que depende tanto da realidade à 

frente da câmera. 

Na sua série Books, o fotógrafo Abelardo Morell mostra livros de diversas 

maneiras: abertos, fechados, suas lombadas, com imagens e textos apenas 

entrevistos e desprovidos de uma significação clara, rasgados, amontoados, 

enfim, despojados da utilidade cotidiana deles. Esses livros foram fotografados 

                                            
19 Para a fotografia premiada de Wilton Junior, ver: http://g1.globo.com/economia/midia-e-
marketing/noticia/2012/11/saem-os-vencedores-do-premio-esso.html. Acessado em: 19 nov. 
2018. 
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de maneira a fazer acontecer o que existe de Livro neles. Assim como o poeta 

procura depurar as palavras do seu uso para reinventá-las, os livros aqui foram 

desprovidos de seus autores, estantes, proprietários, conteúdos, para serem 

simples e materialmente livros. Foi a cuidadosa utilização da luz e do 

enquadramento que permitiu obter esse despojamento do factual que poderia 

ser atribuído ao livro e atiçar, assim, uma nova significação para eles, tornados 

matéria, fascínio, formas, peso, transportadores de textos e imagens ou meras 

páginas capazes de conter universos e liberar a imaginação. Não há aqui 

metáfora nem metonímia, mas uma depuração com recursos fotográficos como 

enquadramento e iluminação para promover um re-acontecimento dos livros em 

um exercício visual que nada deve à imaginação poética. Os livros rasgados na 

biblioteca da UnB mantinham uma relação dialógica com o fato que reportavam, 

mas não eram apenas livros de direitos humanos, eram também um rasgo em 

livro aberto em página específica, um rasgo contra um fundo vermelho e contra 

a oposição à ditadura. As fotografias dessa série de Abelardo Morell evitam 

revelar o título dos livros; eles ganharam literalmente uma nova luz, que permite 

outra visão deles e uma celebração do conhecimento que carregam – a luz é 

usada não apenas para enfatizar a textura e a materialidade dos livros como, no 

caso abaixo, para sugerir que são eles mesmos um tipo de pirâmide que nos 

transporta para um além. Em um caso e em outro, nas fotos dos livros da 

biblioteca da UnB ou nas invenções de Morell, estamos em extremos opostos 

daquele limbo que nem propicia que a fotografia esteja atrelada exclusivamente 

ao registro factual, nem que ela chegue a se descolar do referente. No entanto, 

nesse quase descolamento promovido pelo ensaio fotográfico Books, as 

imagens revelam que o fotógrafo também pode ser alguém que areja a existência 

das coisas, afinal, “Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem” (BARROS, 

2010, in: Livro de pré-coisas). 
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Imagem 3 

“Falar a partir de ninguém faz comunhão com o começo do verbo” (BARROS, 2005, p. 25) 20 

Recombinando o mundo e alternando sentidos 

O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotografias e 

vídeos usada por fotógrafos, mas principalmente por qualquer cidadão que 

queira se comunicar socialmente com imagens. Recentemente, o poeta Nicholas 

Behr, em visita a Ouro Preto onde participava do Fórum de Letras, publicou a 

foto de uma página aberta de um livro de poemas de Guilherme Mansur. O 

poema tratado, portanto, como imagem a ser compartilhada, associa um 

personagem real a diversos personagens da cultura visual, vindos originalmente 

das histórias em quadrinhos e depois reapropriados pelo cinema e pela televisão. 

O tratamento de imagem dado a um texto é enfatizado também pela fonte 

utilizada para as palavras do poema na página fotografada, já que ela lembra 

uma mancha gráfica um pouco borrada, típica da impressão sobre o papel 

poroso das revistinhas em quadrinhos de outrora. O poema, sintético, remete a 

dois recursos poéticos: fazer associações de elementos impondo-lhes uma 

contiguidade e navegar livremente pelo território do imaginário e da realidade. A 

imagem compartilhada não preenche a expectativa do que a maioria faria nesse 

tipo de situação, ou seja, fotografar, ou mais comumente fotografar-se nas 

pictóricas ruas de Ouro Preto na companhia de outros poetas e postar a foto no 

Instagram. Ao optar pela página do livro, Nicholas Behr lembra que o poema é 

                                            
20 As fotografias fazem parte da série Books (1993), de Abelardo Morell. Para essa série do 
fotógrafo, ver: https://www.abelardomorell.net/project/books/. Acessado em 19 nov. 2018. 
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também imagem e o evento era entre companheiros que compartilham práticas 

que transitam entre o uso da palavra e o da imagem com estratégias em comum. 

 

Imagem 4 

“Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem 

conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, 

por eflúvios, por afetos.” (BARROS, 2015, p. 23) 21 

Em contaminação recíproca forçada pelo poema, o herói da História do 

Brasil surge lado a lado com os super-heróis das histórias em quadrinhos que 

informaram igualmente o imaginário de gerações de leitores de HQs e de livros 

escolares de História. Ao participarem da mesma lista, os super-heróis ganham 

o realismo que lhes cabe, afinal o sucesso deles coincide com a eficácia em 

serem veículos de emoções realmente vividas pelos leitores; Tiradentes, por 

outro lado, ascende ao reino do imaginário e deixa de ser apenas personagem 

objetivo da história para ser investido de emoções culturalmente compartilhadas 

em uma História em comum, reforçada mais ainda pelo fato de o fórum dos 

poetas ser em Ouro Preto (MG), cidade em que a cabeça de Tiradentes ficou 

publicamente exposta após ele ter sido executado e esquartejado conforme 

sentença da Coroa Portuguesa. Os primeiros da lista emprestam assim a 

existência deles ao último, e vice-versa, e para isso dispensam os conceitos, 

basta serem lista transformada em imagem, lista essa que associa seres quase 

                                            
21 O verso faz parte do poema “Despalavra”, do livro Ensaios fotográficos. A imagem é uma 
página do Instagram do poeta Nicolas Behr em que a foto foi postada em 3 de novembro de 
2018. A foto mostra um poema de Guilherme Mansur. 
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concretos a emoções. O jogo de fazer circular o sentido das imagens e associar 

uma esfera abstrata a outra concreta pode prosseguir em outro cenário; como 

se sabe, porém, nem sempre o mundo se move por afetos. 

Se Manoel de Barros se diverte em fotografar coisas abstratas como o 

perfume e o perdão, conforme relata nos seus Ensaios fotográficos, outra 

imagem que circulou durante as eleições de 2018 no Brasil conseguiu a proeza 

de materializar algo tão abstrato como o horror, ao mesmo tempo que jogava 

com a ambiguidade de sentidos e lembrava de como um imaginário repleto de 

conotações reais também fala nas imagens fugazes das redes sociais. Como 

aprendemos com o poeta a dar valor ao que não presta, convém reter a 

fugacidade das imagens descartáveis e indagar sobre os mecanismos que nos 

fisgam.  

Carlos Bolsonaro, vereador e filho do presidente eleito, postou também no 

Instagram a foto de um homem com os braços amarrados e a cabeça 

ensanguentada dentro de um saco de plástico, em referência à tortura. A imagem 

logo teve imensa repercussão, provocando a reação de diversos outros usuários 

indignados; ela era, porém, uma republicação de uma simulação de tortura 

orginalmente postada por um usuário (@ronaldocreative), contrário à 

candidatura do presidente Bolsonaro, como uma forma de alerta contra a sua 

declarada aprovação da tortura. A foto tinha por cima a hashtag #elenão, uma 

referência ao movimento das mulheres contra o machismo do candidato à 

presidência. Na foto original, @ronaldocreative postou a seguinte legenda: “Para 

que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça”. 22 Um grupo no Instagram 

identificado como @direitapvh, já desativado após a repercussão da imagem, 

republicou a mesma imagem acrescentando uma legenda de cunho homofóbico: 

“Sobre pais que choram no chuveiro” – era uma referência aos pais de 

homossexuais e vinha acompanhada da hashtag #elesim17, número do 

candidato J. Bolsonaro à presidência. Carlos, filho do presidente, apropriou-se 

dessa segunda versão, que postou no seu Stories no Instagram, imagens que 

                                            
22 O relato sobre as apropriações da imagem pode ser conferido em: AGOSTINE, Valor 
Econômico, 26 set. 2018, https://www.valor.com.br/politica/5886181/filho-de-bolsonaro-publica-
em-rede-social-foto-de-simulacao-de-tortura. Acesso em: 19 nov. 2018. A foto original e a 
legenda não mencionada na matéria do jornal Valor Econômico ainda estão disponíveis no 
Instagram. Ver: https://www.instagram.com/p/BoHc3DLn2pB/. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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só ficam no ar por 24 horas, dando maior destaque à legenda, e portanto à 

mensagem homofóbica, ao sobrepô-la à imagem do torturado. Os protestos 

vieram de todos os lados, inclusive dos partidários dos Bolsonaro – o vereador 

tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Algumas conclusões podem ser 

tiradas desse trânsito da mesma imagem entre um lado e outro do espectro 

político. 

O uso do Instagram para divulgar mensagens políticas demonstra, em 

primeiro lugar, como a imagem se tornou valorosa moeda para fazer circular a 

informação na era das redes sociais. A repercussão que as apropriações 

tiveram, como também ocorreu com as outras imagens mencionadas neste 

artigo referentes às eleições de 2018, 23 testemunha a eficácia da imagem em 

transmitir conteúdos de maneira sintética e de amplo alcance. A imagem, porém, 

tem seu sentido radicalmente alterado pela mudança do texto que a completa, 

pois isso faz com que a mesma fotografia encenada seja utilizada de um extremo 

ao outro no que diz respeito ao posicionamento diante da prática da tortura. Um 

usuário utiliza a imagem para fazer uma denúncia; as apropriações posteriores 

apagam o sentido original e utilizam-na para fazer uma ameaça velada e uma 

apologia da tortura (#elesim17 contrapõe-se ao #elenão associados à mesma 

imagem). Se o exercício poético consiste em jogar com sentidos e desestabilizar 

as palavras, essa prática com a imagem não seria também uma forma de poesia 

involuntária, afinal Manoel de Barros não define o poeta como “espécie de 

vazadouro para contradições”? (BARROS, 2010, in: Arranjos para assobio).  

Há, no entanto, um abismo moral entre a utilização distorcida das imagens 

e a prática dos poetas, sejam eles poetas da palavra ou da imagem. Ninguém 

jamais usaria a moral como critério de definição da poesia; no entanto, o 

exercício poético é, em princípio, ético, pois se move pelo desejo de ampliar a 

percepção e com isso a existência humana – ainda que, obviamente, nada 

impeça que exista poesia imoral. O caráter monológico do poeta que desconstrói 

a linguagem para reconstruí-la conforme uma lógica própria só se revela 

                                            
23 Ver, por exemplo, o tratamento visual dado pela Mídia Ninja à foto fornecida pela biblioteca 
dos livros rasgados, transformando-a em uma mensagem bombástica de rápida leitura: 
https://www.facebook.com/MidiaNINJA/photos/a.235526863272133/1295100463981429/?type=
3&theater  Acessado em 19 nov. 2018. 
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autoritário na medida em que impõe um novo olhar, mas esse olhar não existe 

para tolher, e sim para libertar das fórmulas congeladas e “refazer o mundo por 

imagens, por eflúvios, por afetos”, como já mencionado. Isso significa ampliar as 

conexões, criar novas pontes, permitir à existência sair do cercado de sentidos 

inquestionáveis que limitam a percepção. O idioma das pedras que o poeta diz 

compreender abrange o silêncio das palavras, uma outra forma de ver que 

muitas vezes só as imagens conseguem pronunciar, ou só transgredindo a 

gramática pode-se transmitir. Se “o sentido normal das palavras não faz bem ao 

poema”, 24 tampouco o sentido normal das coisas fotografadas basta. À tradição 

descritiva do realismo literário e do nouveau roman contrapôs-se o que Antonio 

Ansón chama de literatura da dúvida. É nessa categoria que Ansón destaca 

diversos exemplos de usos da fotografia nos romances: não para atestar uma 

realidade irrefutável, mas para lembrar da irrefutabilidade do ponto de vista como 

redefinidor da realidade (ANSÓN, 2000). Ansón lembra que antes do uso do 

termo fotografia, Nièpce, um dos inventores da fotografia, chamava o seu invento 

justamente de ponto de vista, ou seja, em pleno século XIX positivista, ele ainda 

parecia menos afetado pela posterior grafia da luz do que pela variação da 

perspectiva de quem olha.   

O maior libelo que Manoel de Barros faz em prol da imagem está em um 

recurso ainda não mencionado. Ele transforma substantivos e coisas em 

qualidades; para isso, precisa de uma percepção outra delas. Seriam inúmeros 

os exemplos possíveis, destaco um deles para finalizar: “Ele sabia o sotaque das 

lesmas/ E tinha um modo de árvore pregado no olhar”. 25 A fotografia bem 

utilizada permite que, pela imaginação e com o uso da câmera, o fotógrafo saia 

de si e reconheça a existência das coisas, contornando seu sentido utilitário, e 

celebrando assim existências, sejam elas das lesmas, da árvore, das pedras, 

dos livros ou do que quer que seduza o olhar e seja então passível de transformar 

o banal em uma qualidade extraordinária. O desafio que se coloca ao poeta para 

reformular a gramática e a semântica impõe-se para o fotógrafo, que deve 

reformular a prática fotográfica para tornar visível uma redenção poética. Como 

                                            
24 BARROS, 2010, no livro de título revelador, Retrato quase apagado em que se pode ver 
perfeitamente nada, já que o poeta busca justamente não ver de maneira perfeita. 
25 BARROS, 2010, in: O livro de Bernardo (2ª parte) – poema “O Bandarra”. 
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em seu livro Ensaios fotográficos Manoel de Barros fala da sua própria poética, 

ele demonstra que as coisas vistas e palpáveis podem se transformar pela ação 

da poesia, analogamente, podemos deduzir, pela ação da fotografia também 

essas coisas podem se libertar de seu sentido útil e trivial. Nesse jogo, Manoel 

de Barros faz poesia a partir de coisas banais e ínfimas, coisas cotidianas, 

assunto típico da fotografia e, por outro lado, diz fotografar o inapreensível. Ora, 

sua poesia, na verdade, celebra o mundo das coisas, mas precisa reformular a 

língua para dizer o indizível. Se a poesia trabalha com o assunto da fotografia, a 

fotografia também trabalha com o assunto da poesia. Faz parte desse livro o 

poema “Línguas”, que finaliza com a seguinte observação em três versos: 

“Entendo ainda o idioma inconversável das pedras./ É aquele idioma que melhor 

abrange o silêncio das palavras.// Sei também a linguagem dos pássaros – é só 

cantar”. O idioma das pedras foi bem entendido também por alguns fotógrafos 

como Minor White, Ansel Adams e Hamish Fulton 26: à sua maneira, e também 

com o silêncio das palavras, cada um deles soube fazer as pedras cantarem. 

  

                                            
26 Hamish Fulton, artista britânico que trabalha com imagens e palavras e baseia a sua obra em 
caminhadas, fotografou diversas pedras no caminho e soube revelar algo inesperado nelas. O 
site do artista, muito bem realizado, não enfatiza esse aspecto, mas dá uma ideia do exercício 
de ver com a combinação de palavras e imagens, tema pouco abordado aqui mas que também 
abrangeria a prática poética: http://www.hamish-fulton.com/. Para algumas das fotos de pedras, 
ver especialmente as figuras 4 e 7 em: Susana Dobal. Hamish Fulton: muitas caminhadas e uma 
obra. Studium, n. 36, jul. 2014, http://www.studium.iar.unicamp.br/36/3/index.html. Ambos 
acessados em 3 dez. 2018. 
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DIANTE DA SOMBRA: A FICÇÃO COMO FORMA SINTOMÁTICA DE 

TEORIA 

Ronaldo Entler 1 

 

Resumo 

Nossas primeiras imagens habitavam lugares sombrios – as cavernas, os 

túmulos, os templos – e davam corporeidade a uma dimensão obscura e distante 

da realidade – o mundo dos mortos, dos deuses, e uma natureza repleta de 

causalidades sutis. O processo civilizatório substitui o pensamento mágico por 

uma mentalidade científica, mas não consegue eliminar todos os traços dessa 

origem. Na outra ponta dessa história, a fotografia surge como produto da 

racionalidade moderna e inaugura a noção de imagem técnica. Mas, ao acolher 

nossos rituais afetivos mais intensos e cotidianos, abre espaço para 

manifestações de um pathos das linguagens que foi recalcado pela cultura. 

Atravessada por crenças e desejos, vai muito além de um “querer de dizer”: ela 

é também sintoma, espaço de transbordamento de sentidos que nem sempre 

nossas estratégias de comunicação são capazes de depurar. Nesses casos, as 

imagens são mais do que uma tela em que a expressão de um autor ou de um 

tempo pode ser lida. Ela é uma pele onde as cicatrizes da história ainda latejam. 

Como um prólogo estendido, este artigo apresenta os pressupostos que movem 

o livro “Diante da Sombra”, série de textos ficcionais que a fotografia como 

protagonista. Esses contos exploram o que persiste de sombra nessa escrita da 

luz. Publicamos um conto do livro junto com o artigo. 

 

                                            
1 Ronaldo Entler - Pesquisador e crítico de fotografia. É jornalista, mestre em Multimeios (IA-
Unicamp), doutor em Artes (ECA-USP), professor e coordenador de Pós-Graduação da 
Faculdade de Comunicação da FAAP. Articulista do blog Icônica. Escreveu vários artigos sobre 
fotografia em periódicos e magazines. 
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Abstract 

Our first images inhabited dark places - the caves, the tombs, the temples 

- and gave corporeity to an obscure and distant dimension of reality - the world 

of the dead, the gods, and a nature full of subtle causalities. The civilizing process 

replaces the magical thought with a scientific mentality, but it can not eliminate 

all the traces of that origin. At the other end of the story, photography emerges 

as the product of modern rationality and inaugurates the notion of technical 

image. But by welcoming our most intense and daily affective rituals, it opens 

space for manifestations of a pathos of languages that has been repressed by 

culture. Crossed by beliefs and desires, it goes far beyond a "wanting to say": it 

is also a symptom, a space of overflow of meanings that our communication 

strategies are not always able to purify. In these cases, the images are more than 

a screen on which the expression of an author or a time can be read. She is a 

skin where the scars of history still throb. As an extended prologue, this article 

presents the assumptions that move the book "Facing the Shadow," series of 

fictional texts that photograph as the protagonist. These tales explore what 

remains of shadow in this writing of light. We publish a book tale along with the 

article.  
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O livro Diante da sombra (Confraria do Vento, 2018) reúne treze contos 

que escrevi nos últimos seis anos, todos eles tendo a imagem, especialmente a 

fotografia, como elemento central das narrativas. No livro, as fotografias 

escapam à sua promessa histórica de nos oferecer certezas: elas se movem, 

assombram, dão forma a desejos mal compreendidos, conectam tempos 

distantes, documentam nossa desaparição e renegociam nossa existência. 

Este artigo – na verdade, um comentário – surge com a intenção de 

compartilhar algumas referências e duas expectativas que movem esse livro. A 

primeira é uma ideia de fundo que atravessa as histórias: a possibilidade de que 

sobrevivam na fotografia traços de um pensamento mágico que regia a produção 

Imagem 1 
Capa do livro Diante da Sombra 

Ronaldo Entler 
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de imagens em povos ancestrais – portanto, uma sombra que se insurge nessa 

inscrição da luz. A segunda justifica a opção pela escrita ficcional: a convicção 

de que histórias inventadas são, às vezes, capazes de dizer verdades ainda mais 

sutis. No final das contas, essas duas ideias constituem uma mesma premissa: 

a de que os mitos, essas narrativas arcaicas carregadas de imagens e investidas 

de corpo, eram uma forma de conhecimento que organizava, simultaneamente, 

as necessidades práticas de sobrevivência e as angústias existenciais. A opção 

feita por nossa civilização foi a de negligenciar estas últimas para responder de 

modo mais eficiente às primeiras. As imagens técnicas são, em princípio, parte 

dessa resposta. Os contos reunidos no livro tentam escavar o território da 

fotografia para reencontrar nele esse aspecto que foi renegado. 

Na sequência deste artigo, trago o conto “Claro escuro” que abre o livro 

Diante da sombra. 

Sobre a verdade das sombras 

Nas últimas décadas, as teorias da fotografia fizeram o esforço necessário 

para desmontar a crença na ideia de que imagem e realidade coincidem. 

Mapeamos o abismo de códigos que separam uma da outra. Entendemos, afinal, 

que a fotografia é apenas uma construção da cultura e o olho, um órgão educado 

para compreendê-la. 

Ainda assim, em momentos que implicam afetos, as fotografias adquirem 

a intensidade de um gesto que o olhar, com uma sensibilidade renovada, acolhe 

como um acontecimento singular. Essas imagens operam mais ou menos como 

as tatuagens que, por mais codificadas que sejam em seus desenhos e nos 

engajamentos que as motivam, trazem consigo a memória do corpo que foi 

implicado. A fotografia é uma construção carregada de significações arbitrárias. 

Mas, em momentos cruciais, é também cicatriz. 

Pensar os sentidos que atribuímos às coisas como um véu que cobre a 

realidade é menosprezar o peso de realidade que a cultura adquire em nossa 

existência. Podemos dissecar suas dinâmicas, mas não podemos contorná-la. 

Será que nosso corpo se alivia desse peso quando, por exemplo, tomamos 

consciência de que o nome de uma pessoa querida ou odiada, pronunciado 



STUDIUM 40  215 

inadvertidamente, é apenas um conjunto de fonemas atribuído a alguém; que 

uma canção de ninar é um poema feito de rimas forçadas, conformado a uma 

estrutura melódica simplória; que a comida preferida da casa da avó provém de 

uma receita um dia publicada na embalagem de um dos ingredientes; que um 

objeto recebido de herança e depois perdido poderia ser substituído por outro 

ainda mais eficiente disponível no mercado; que um abraço não passa de uma 

coreografia repetida milenarmente? Coisas desse tipo estão sustentadas por 

convenções e, no entanto, são aquilo de que uma vida humana é feita. Sem os 

sentidos que atribuímos às coisas, caminharíamos de volta à condição de 

protozoários. 

A cultura é feita de relações que inventamos e que somamos àquelas 

induzidas pela natureza. Muitas delas são regras que adotamos pela força de 

uma autoridade. Outras são lapidadas ao longo do tempo por desejos e 

angústias coletivas que se renovam em cada indivíduo. Por exemplo, uma coisa 

são as decisões tomadas na reunião do condomínio, publicadas no elevador do 

prédio. A essas, obedecemos de forma protocolar. Outra são os ritos pelos quais 

sentimos pertencer a uma comunidade e nos reconhecemos num território. 

Aquilo que eles instauram nos atravessa como sintomas, mesmo quando novos 

protocolos passam a oferecer soluções mais eficientes que os ritos enraizados 

no corpo. Também os códigos operados pelas imagens podem convocar uma 

obediência inerte ou, muito mais do que isso, o investimento de uma empatia. 

Nessa manifestação de um pathos, o que irrompe é um afeto, mas também uma 

afecção: “a imagem arde em seu contato com o real”, disse Didi-Huberman, 

“inflama-se e nos consome, por sua vez” (2012, p. 208). Nessa condição, a 

imagem deixa de ser apenas uma representação e ganha o estatuto de um 

acontecimento. 

Sempre tivemos em nossa civilização imagens que, apesar de artificiosas, 

traziam a força de uma presença. Isso tem pouco a ver com o grau de 

semelhança que elas são capazes de oferecer. A semelhança é, conforme 

lembra Jean-Pierre Vernant, uma questão acessória nas imagens de uma Grécia 

arcaica: um objeto não precisava se parecer com o deus ou a pessoa morta para 

constituir uma espécie de duplo. Segundo ele, a imitação é um problema tardio 

da Antiguidade que, destacado pelos pensamentos de Xenofonte e de Platão, 
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serviu justamente para desqualificar a imagem como produtora de ilusão e 

engano (VERNANT, 2002, p. 401). Vernant se refere a dois tipos de objetos 

ritualísticos encontrados na Grécia pré-helênica, descritos em textos antigos: o 

kolosóos e o xóanon, um sempre estático, fincado na terra ou sepultado, o outro 

móvel, portável. São estátuas, mas não são imagem no sentido que, 

posteriormente, será atribuído a esse termo. São presentificações mais do que 

representações e, neles, a figuração é limitada e dispensável. Um simples 

pedaço de madeira encontrado pode cumprir essas funções. 

Por sua vez, a Idade Média cristã – que teve de enfrentar todas as dúvidas 

levantadas pelo platonismo – recusou conscientemente a semelhança e 

perseguiu, tanto pela fé mais visceral quanto pelos argumentos filosóficos mais 

refinados, a possibilidade de uma imagem consubstancial a Deus. Podia se tratar 

de uma relíquia, isto é, um objeto que se supõe historicamente ligado ao ser de 

que se é devoto (o Santo Sudário, por exemplo). Mas também uma escultura ou 

um ícone pintado sobre a madeira podiam ser tocados pela substância divina, 

Imagem 2 
Versão em pedra de um xóanon. Chipre, 2000-
1800 a.C (Museu de Arte Cicládica, Atenas). 
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graças aos mistérios da encarnação – que permitiu ao Deus único e imaterial 

desdobrar-se num corpo – e da transubstanciação – que permitiu que seu corpo 

e seu sangue habitassem o pão e o vinho (cf. MONDZAIN, 2013, p. 111). 

O abismo que nos separa dessas civilizações não impede que resíduos 

dessa origem ritual das imagens resvalem em nossa direção. Por ora, é 

suficiente considerar que a semelhança não é o cerne do problema e que, dadas 

certas condições, o olhar não é apenas obediente, ele permanece efetivamente 

sensível aos movimentos simbólicos operados pelas convenções culturais. 

É preciso entender a posição que essas imagens-sintoma ocupam na 

relação com o que tornam presente. Elas não são exatamente o mesmo, nem 

totalmente uma outra coisa. Elas produzem uma sensação de proximidade que 

só é marcante por conta da distância que também anunciam. Novamente aqui, 

o paradigma da cicatriz: com relação ao ferimento que a origina, ela é ao mesmo 

tempo resquício e superação, efeito colateral e cura, permanência e 

distanciamento. Quando alcançam essa possibilidade, as imagens têm pouco ou 

nada a ver com a imitação de uma aparência. Porque, afinal, sua força está 

justamente em dar forma a algo que não se oferece plenamente à visão, que não 

tem contornos bem definidos, que permanece como sombra. 

Inevitável pensar aqui em dois conceitos-chave que relacionam a imagem 

a esse paradoxo topológico. Primeiro, a aura de Benjamin, “a aparição única de 

uma coisa distante por mais perto que ela esteja” (Benjamin, 1989, p. 170). 

Segundo, e de modo espelhado, o punctum de Barthes, uma sensação de 

proximidade gerada por algo que se tornou ausente, “a imagem viva de uma 

coisa morta” (Barthes, 1984, p. 118). Entre um e outro, o que muda é o sentido 

em que opera a mesma força motriz: interessa a Benjamin o modo como um 

objeto mundano é capaz de produzir uma experiência com o sagrado ou com o 

histórico (a sensação de distância). Interessa a Barthes o modo como a imagem 

é capaz de restituir uma corporeidade perdida (a sensação de presença). 

Já não é tão óbvio encontrar essa força nas imagens de hoje, a não ser 

dentro de contextos nostálgicos. Pode ser que persistam no fundo de algumas 

gavetas, como objetos sagrados tardios, fragmentos de nossas experiências 
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afetivas: uma fotografia, um recado anotado num post-it, a rolha de uma garrafa 

de vinho, uma passagem de avião, o ingresso de um show… Pode ser que esses 

pequenos rituais se atualizem em lugares menos prováveis, por exemplo na ação 

de printar a tela do celular para preservar uma mensagem ou um post da 

aceleração das timelines. 

Mas o que distingue os aspectos sintomáticos da cultura de outras 

codificações mais corriqueiras é que, em sua recorrência, ele se manifesta por 

caminhos que nunca são totalmente mapeáveis. Pode ser que encontremos a 

memória muito viva de uma experiência íntima num espaço alheio: a cena de um 

filme a que assistimos despretensiosamente na TV, uma foto encontrada dentro 

de um livro comprado num sebo, a pintura de um artista desconhecido que está 

entre uma obra-prima e outra do museu, uma cena vista repentinamente pela 

janela do carro e que, por sua força, retemos como imagem. 

De todo modo, a fotografia é um lugar privilegiado onde se atualizam os 

rituais pelos quais buscamos tal efeito de presença. Numa civilização 

racionalizada, ela teve a vantagem de mascarar o pathos das imagens 

envolvendo-o agora num discurso mais científico. No final das contas, a 

sensibilidade físico-química da película e a presença do objeto diante da câmera 

constituem apenas uma alegorização daquilo que importa: a presença do objeto 

diante do desejo. Deleuze e Guattari, que pensavam o desejo operando de forma 

maquínica (uma “máquina desejante” que, como todas as máquinas, produz 

operando cortes em fluxos contínuos), não deixaram de considerar a 

possibilidade de “construção de uma máquina desejante no seio da máquina 

social técnica” (DELEUZE & GUATTARI, 2010, pp. 512-13). 

É por isso que, até certo ponto, e também a despeito de nossa curiosidade 

teórica, pouco importa a substituição dos sais de prata pelo sensor digital. Não 

apenas uma técnica ou um suporte, a fotografia é uma operação social e 

psíquica que não é imediatamente reprogramada junto com o aparelho. Do ponto 

de vista técnico, é perturbadora a imaterialidade dessas novas imagens: uma 

foto digital projetada “não está lá”, nem na tela, nem no projetor, nem no 
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computador 2. Ela é pura codificação, não ocupa mais um espaço físico. Mas o 

que sempre nos moveu nas imagens – aquelas que importam, ao menos – nunca 

esteve exatamente em sua superfície, nem na película, nem no papel, no tecido, 

na madeira… O que nos conduz é sempre uma virtualidade, algo que está fora, 

um tanto mais distante e, ao mesmo tempo, dentro, um tanto mais interior à 

imagem. 

Talvez tenhamos esperado demais da fotografia. Daí que a descoberta de 

seus artifícios adquire muitas vezes um tom moralista: a fotografia mente! A 

fotografia digital mente ainda mais! As linguagens permitem o conhecimento não 

porque conseguem contornar as elaborações da cultura ou despir-se de suas 

codificações, mas porque aquilo que forjam produz uma analogia que possibilita 

uma compreensão satisfatória do mundo. E importa frisar: é apenas em certas 

teorias recentes sobre a imagem, em especial sobre a fotografia, que “análogo” 

se torna sinônimo de “semelhante” ou “idêntico”. Já víamos em Aristóteles que a 

analogia é a proporcionalidade que permite atribuir uma equivalência a termos 

distintos. Como ele mostra em sua explicação sobre o funcionamento das 

metáforas: “a taça é o escudo de Dionísio” (afinal, a taça está para o deus 

Dionísio como o escudo está para Ares). Tal afirmação ganha sentido não 

porque haja semelhança ou qualquer relação natural entre um objeto e outro, 

mas porque é possível estabelecer uma proporcionalidade entre eles no contexto 

da narrativa (ARISTÓTELES, 2005, p. 1407b). 

Algumas fotografias se tornam emblemáticas não porque sejam 

inquestionáveis quanto à sua fidelidade aos fatos, mas porque aquilo que 

constroem dá expressão a certas angústias produzidas pela história. 

Pesquisadores levantam a hipótese de que o miliciano fotografado por Robert 

Capa (1936) não tenha morrido naquela ocasião 3, e Robert Doisneau confirma 

que o beijo fotografado em frente ao Hotel de Ville (1950) foi previamente 

negociado. Notícias como essa deixam um sentimento de traição, e a 

constatação de que as fotografias mentem. Ainda assim, essas imagens 

                                            
2 A observação é de Philippe Dubois, numa conferência realizada no Sesc Consolação (SP), 
dentro do ciclo E agora, fotografia?, 10/11/2014. 
3 A hipótese é trazida pelo documentário La sombra del iceberg (2007), de Raúl Riebenbauer, 
e pelo livro Sombras de la fotografía (Bilbao: UPV, 2009), de José Manuel Superregui. 
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persistem. Não importa que sejam construções, elas alegorizam melhor do que 

qualquer outra imagem o ímpeto de resistência de um povo que luta contra seu 

ditador (Capa), e o afeto que irrompe numa paisagem que, havia pouco, era 

também um espaço de conflito e dominação (Doisneau). 

Fotografias como essas atualizam por uma via técnica um modo muito 

peculiar de construção alegórica: as narrativas míticas. É preciso saber que mito, 

em seu sentido pleno, escapa à nossa noção corriqueira de verdade ou mentira. 

O mito é uma analogia construída por fragmentos de vivências, lapidada pelo 

tempo, que não apenas noticia um acontecimento mas faz reviver ciclicamente 

aquilo que narra. Ela é uma forma eficaz de aplacar, mesmo que 

provisoriamente, as forças caóticas que uma sociedade arcaica enxerga na 

natureza para que a vida social se organize. São construções tão coesas e 

pregnantes que, mesmo fora de seu contexto, seus conteúdos ainda nos 

orientam: já não acreditamos nos deuses do Olimpo, mas ainda recorremos às 

narrativas gregas para pensar fenômenos complexos que moldaram nossos 

comportamentos. De modo semelhante, apesar de denunciadas em suas 

artimanhas, o que aquelas fotografias dizem ainda nos importa. Nada a ver com 

fidelidade, mas com a eficácia poética com que as imagens organizam nossas 

memórias. 

É certo que as transformações técnicas não deixaram de impactar os ritos 

sociais ligados à fotografia. Hoje, as câmeras se proliferam, todos fotografam 

tudo, câmeras fotografam sozinhas, e boa parte dessas imagens são publicadas 

imediata e indistintamente. Uma vez que a disponibilidade do olhar é 

Imagem 3 
Robert Capa, A morte de um miliciano, 1936 / Robert Doisneau, O beijo do Hotel de Ville, 1950. 
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inversamente proporcional à quantidade de imagens que aparecem em nossas 

telas, esse processo parece inviabilizar a carga afetiva que marcou a história de 

nossa relação com as imagens. Na verdade, despista, mais do que inviabiliza. A 

quantidade e a ansiedade crescentes que caracterizam a produção fotográfica 

atual são, por si mesmas, sintomas de um pathos que persiste, mas que não 

encontra mais um lugar adequado a suas intensidades. 

É importante não confundir a banalização de uma resposta com a 

anulação das questões que a motivam: a banalização da violência pelos 

programas policiais da TV não elimina o temor da morte; ao contrário, faz com 

que ela nos assombre em cada semáforo. A banalização do sexo não dissolve o 

desejo; ao contrário, torna insuportáveis os limites que encontramos para sua 

satisfação. A solução tende a ser a denegação dos sintomas pela imposição de 

formas de controle ainda mais artificiosas: o endurecimento das leis contra o 

excesso de violência, o fortalecimento da moral contra o excesso de sexualidade. 

E, no que tange às imagens, algoritmos e filtros mais rigorosos – eventualmente, 

também alguma censura – contra o excesso de disponibilidade de informação. 

Apesar de tudo isso, o pathos está aí, na forma ainda mais sintomática do gozo: 

seguimos buscando na TV os crimes que abominamos, permanecemos atentos 

à sexualidade alheia que nos ofende, e apostamos corrida com as timelines para 

recuperar as imagens que saturam a visão. 

No campo da história da arte, Aby Warburg foi a figura mais atenta às 

recorrências anacrônicas da cultura, isto é, às elaborações que reaparecem 

justamente nos lugares e momentos de sua denegação. Em especial, ele se 

dedica ao estudo das formas caóticas, orgiásticas e esotéricas oriundas do 

paganismo antigo, que escamoteiam na cultura do Oriente Próximo e 

reaparecem na arte renascentista, não obstante sua tendência à racionalidade e 

ao humanismo. Eventualmente, ele amplia ainda mais seu escopo, abarcando 

mitologias de comunidades nativas da América e reportagens de seu tempo. Ele 

denominou esse fenômeno como Nachleben: sobrevivência, supervivência ou 

vida póstuma, conforme a tradução. Não lhe passa despercebido o fato de que 

a modernidade busca formas de conter esse pathos que deriva de uma natureza 

incontrolável. Ainda assim, é possível localizar os lugares em que se opera esse 

esforço de domesticação. 



STUDIUM 40  222 

A respeito de certos mitos dos índios Hopi da América do Norte, que 

representam os relâmpagos como serpentes que descem do céu, ele se 

pergunta numa conferência feita em 1923: “o que se põe em seu lugar?”. Numa 

foto que intitula Tio Sam, ele observa um senhor bem vestido, de cartola, 

“passeando cheio de orgulho” por uma rua de San Francisco. Atrás dele, 

Warburg percebe a rede de fios elétricos que margeia a rua, essa “serpente de 

cobre edisoniana que arrancou o relâmpago da natureza” (WARBURG, 2015, 

pp. 252-3) para que ele não mais nos apavorasse. A análise com que encerra 

sua conferência não pode ser entendida como uma constatação conformista de 

que as formas míticas simplesmente se dissolvem, sem consequências, em 

soluções técnicas. Ele mesmo recorre aos mitos para interpretar o destino 

possível dessas soluções racionalistas: refere-se a Benjamin Franklin – inventor 

do para-raios – como um novo Prometeu; aos irmãos Wright – inventores do 

avião – como novos Ícaros. Ou seja, a dor e a queda fazem parte dessa narrativa 

que começa a se esboçar em seu tempo. Ele parecia antever o modo como, nas 

ruas, as pessoas se tornariam mais cabisbaixas e esses fios emaranhados, 

caóticos e cheios de gambiarras planejadas conduziriam à crise energética e às 

catástrofes ecológicas que derivam de uma demanda insustentável de energia 

4. 

                                            
4 Enquanto escrevo este artigo, como que por ironia, um raio deixa minha região 
momentaneamente sem luz, e mais de 24 horas sem TV a cabo e internet. Nesse mundo em que 
os relâmpagos foram domesticados pelos fios, estar off-line se converte num de nossos maiores 
pavores. 

Imagem 4 
Desenho de Cleo Junino, com “serpente e a morada do mundo” (anotações de A. Warburg) / 

Tio Sam, foto de A. Warburg. 
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Fazemos parte de uma sociedade que investiu largamente na 

desconstrução de todos os mitos. Mas vale insistir na pergunta de Warburg: o 

que se põe em seu lugar? Com os recursos disponibilizados pela técnica – 

palcos iluminados, dramaturgias televisivas, uma atuação incisiva nas redes 

sociais –, vemos ressurgirem manifestações de fé e figuras messiânicas ainda 

mais dogmáticas. Os ritos que as instauram não estão sustentados nem pela 

força alegórica dos mitos, nem pelo discurso científico que os suplanta, mas 

apenas por performances espetaculares e histriônicas que ocupam o vazio do 

presente. Elas se tornam imagem em sua manifestação mais fraca e superficial. 

E não se trata de anacronismo no sentido de uma persistência do tempo, mas 

de uma forma muito arbitrária de conservadorismo que renega, de uma só vez, 

as feridas do passado que ainda latejam e as convenções repactuadas 

dialeticamente por forças políticas que se dispõem ao diálogo. 

Sem uma noção forte de mito, damos hoje a essa palavra dois significados 

opostos: chamamos de mito uma invencionice qualquer que se dissemina, mas 

que não se sustenta diante da ciência. Ou, então, uma figura heroica cujos feitos 

nem se inscrevem numa memória nem precisam ser averiguados. Basta que ela 

produza efeitos imediatos que nos distraiam. Na linguagem das redes sociais, 

“mitar” não é gerar uma narrativa marcante, que se enraíza na cultura e que 

passa a servir de modelo. É simplesmente gerar uma repercussão bombástica. 

Esses extremos – a mentira insustentável e a verdade que nasce por geração 

espontânea – são dois lados da mesma moeda: é justamente porque o mito 

Imagem 5 
Flávio Shimoda. Sem título. São Paulo, 2018. 
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perde seu poder de alegorizar um conhecimento lapidado pelo tempo que, então, 

ele passa a nomear um tipo de sedução vulgar que se alimenta do esquecimento. 

Esse é bem o tempo que vivemos. 

O pathos sempre diz respeito a uma violência inscrita no corpo – do 

sujeito, da cultura ou da história. Mas seus sintomas são um tanto mais 

desastrosos quando geridos por uma via tecnocrata, que centraliza a violência a 

pretexto de nos proteger dela. Em vez de nos permitir encarar a profundidade 

das sombras, as luzes podem instaurar – por ofuscamento – uma forma mais 

tosca de obscurantismo. 

Será preciso distinguir Basílio Ruiz e Tarrafa, mesmo que, por um breve 

instante, o nome e o apelido tenham apontado para uma mesma pessoa. O 

primeiro desapareceu precocemente, por falta de quem o pronunciasse. Foi 

esquecido até mesmo por aquele que o recebeu no batismo. Já o apelido chegou 

a ter certa demanda quando a criança que respondia por ele teve que se lançar 

ao mundo. Com o tempo, passou a ter um uso mais comedido. Já crescido, era 

em momentos poucos e muito precisos que alguém dirigia a palavra diretamente 

ao apelidado. No mais, o apelido era dito a certa distância para dar autoria a 

seus feitos. Aqueles que cultivavam na fama ou na consciência alguma traição 

ou inimizade séria preferiam não evocá-lo nem mesmo em sussurro, nem mesmo 

em pensamento. 

Tarrafa ganhava a vida como matador de aluguel. Perdeu a mãe aos onze 

anos e a irmã mais velha, único parente que lhe restava, aos catorze. Pai ele 

nunca teve. Cresceu calado, aprendeu a se defender, teve todos os medos do 

mundo, mas nunca ninguém viu uma lágrima escapar de seus olhos. 

A pequena propriedade que herdou não existia no cartório ou no mapa, e 

ali ele cresceu sozinho sem ser importunado. Tudo o que nela havia de conforto 

foi desaparecendo, só nunca faltou o que comer. Fazia pequenos bicos e, 

quando o dinheiro não vinha, virava-se bem com o que pescava. Não tinha apego 

a nada que fosse material, nem imaterial. Do que ficou na casa, só guardou com 

algum cuidado um álbum com algumas fotografias, a maioria delas feita em 

tempos de uma vida mais digna que só conheceu pelas histórias que sua mãe 
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contava. Era capaz de identificar nas fotos três pessoas, talvez quatro. Das 

demais não sabia dizer nem o nome nem o grau de parentesco. Ele mesmo não 

aparecia em nenhuma delas. 

Guardou o álbum não por nostalgia, mas pela necessidade de identificar 

certos rostos sem nome. Desde que ficou sozinho, passou a ver fantasmas 

durante a noite. Nunca correu nem se escondeu, sabia olhar de frente tudo o que 

lhe dava medo. O importante é que essas assombrações sempre respeitavam o 

silêncio que tanto prezava, não diziam uma palavra. Apenas perambulavam pela 

casa, paravam alguns instantes diante de sua cama, demoravam-se mais algum 

tempo na sala ou na cozinha, e iam embora. Quando alguém aparecia, Tarrafa 

se sentava na cama e apenas observava. Supondo haver alguma ligação com a 

casa, tentava identificar depois naquelas fotografias a alma que o havia visitado. 

Uma ou outra ele não chegava a reconhecer, ou era preciso que retornasse 

algumas vezes até que o retrato certo fosse encontrado. Mas a maioria estava 

lá. Então, não havia o que temer, tinha certeza de que era gente do lugar. 

Tarrafa era um dos bons profissionais que atuavam na antiga fronteira 

entre Mato Grosso e São Paulo, região em que desavenças de terra, de dinheiro 

e de honra eram tradicionalmente resolvidas em definitivo. Muitos o procuravam 

porque ficar calado era algo que ninguém precisava lhe pedir. Corria também a 

lenda de que nunca havia desperdiçado um tiro. Para alguns, isso se referia 

apenas à boa pontaria. Para outros, significava também que ele nunca havia 

matado quem não merecesse. Algo duvidoso porque, nas poucas vezes em que 

recusou o serviço, não fez mais do que escolher pela fisionomia. Tarrafa sabia 

que esses rostos o acompanhariam por muito tempo. Já o motivo da encomenda, 

nunca chegou a perguntar. 

Um tanto por acaso, seu primeiro serviço lhe sugeriu um método. Tarrafa 

tinha acabado de completar dezenove anos, vigiava o prédio da prefeitura de 

Três Lagoas quando um vereador, a quem era grato pela oportunidade desse 

emprego, pediu sua ajuda para se livrar de um desafeto. Ele recebeu num 

envelope o endereço, uma foto e um agrado em dinheiro. Ganhou também desse 

político sua primeira arma de fogo. Fez fama porque o primeiro tiro que deu na 

vida acertou o sujeito bem no meio da testa. 
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Recebeu algumas noites depois a visita de um novo fantasma. Mesmo 

com sua passagem apressada, Tarrafa imaginou quem poderia ser. Quando 

amanheceu, pegou no envelope de dinheiro a foto do homem que havia matado. 

Era ele mesmo: alto, gordo, cabeleira farta, talvez até o terno claro fosse o 

mesmo. Não era da casa, mas tinha razão para estar ali. Tarrafa, que não 

demonstrava medo nem culpa, teve a decência de oferecer sua hospitalidade e 

colocou a foto do homem numa das páginas vazias do álbum de sua família. 

Foi assim que construiu uma rotina com seus fantasmas. Da primeira à 

última encomenda que aceitou, exigiu sempre um retrato da pessoa que mataria. 

Sabendo que a reencontraria em suas madrugadas, guardou todas as fotos para 

distinguir quem era quem. Com mais de trinta anos de profissão, o álbum estava 

cheio e sua casa, muito frequentada. Estava cansado, não porque o trabalho lhe 

exigisse grande esforço, mas porque havia muito tempo que não tinha uma noite 

completa de sono. 

Numa madrugada, acordou com um sussurro que pareceu pronunciar seu 

nome, Basílio, aquele dito no batismo e logo depois esquecido. Antes de abrir os 

olhos, pensou que só podia ser um sonho. Estranhou o silêncio interrompido e 

também o nome que soou como o de alguém muito distante. Enxergou com certo 

esforço o vulto de três mulheres que, certamente, não estavam entre suas 

vítimas. Uma delas era criança, Tarrafa nunca pegou um serviço desses. 

Permaneceram ali paradas por alguns segundos e se foram. Ele imaginava quem 

poderiam ser, mas quis confirmar. Procurando entre os retratos mais antigos, 

encontrou a avó, a mãe e a irmã juntas num contraluz, mais ou  menos como 

diante de sua cama, na mesma pose. Pela primeira vez Tarrafa sentiu culpa. 

Nada  a ver com as vidas que tinha levado, só a angústia de ter esquecido esses 

rostos e de ter abandonado as únicas pessoas importantes em sua vida entre 

parentes anônimos e outros tantos desconhecidos. 

Achou que era hora de se aposentar. O progresso que chegava com a 

construção da hidrelétrica também o perturbava. De dentro de casa, já podia 

ouvir todos os dias algum carro passando por aquela estrada de chão que, antes, 

não levava a lugar algum. Queria ter de volta o silêncio. 
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Decidiu se mudar para o Pantanal, onde poderia pescar todos os dias, 

como fazia nos tempos em que ganhou seu apelido. Mas também onde tentaria 

não esquecer seu nome próprio, nem o tempo abreviado de sua infância, o único 

que merecia ser lembrado. Colocou numa mala as poucas peças de roupa que 

tinha, o bom volume de dinheiro que havia juntado, e guardou consigo apenas 

aquela foto em que a avó, a mãe e a irmã apareciam juntas. Nenhuma outra. 

Queria carregar sua pequena memória, mas não os seus fantasmas. Se algum 

deles insistisse em acompanhá-lo, ficaria por sua própria conta, porque Tarrafa 

jurou que não interromperia mais suas noites de sono. 

Teve um último cuidado, talvez a única gentileza que tenha feito para os 

vivos. Antes de partir, foi até um bom estúdio da cidade e pediu que fizessem 

um retrato seu. Colocou a foto no lugar daquela que retirou e guardou o álbum 

no mesmo armário em que sempre ficou. Alguém poderia supor que quisesse 

manter completa a memória de sua família. Não era o caso. Ele não tinha a 

intenção de reaver nada do que estava deixando para trás, também não 

esperava que alguém se interessasse por sua história. Mas quem sabe o que 

vem adiante? Qualquer um que viesse a morar ali no futuro teria o direito de 

saber quem era ele, certificar-se de que era gente do lugar, caso Tarrafa 

decidisse visitar sua antiga casa em alguma madrugada. 

  



STUDIUM 40  228 

Referências Bibliográficas 

ARISTÓTELES. “A retórica”. In: Obras completas, vol. VIII, t. 1. Lisboa: Centro 

de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005. 

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984 

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. In: 

Obras escolhidas I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 

1989. 

DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. O anti-Édipo. Capitalismo e 

esquizofrenia 1. São Paulo: Editora 34, 2010. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. “Quando as imagens tocam o real”. In: PÓS: Belo 

Horizonte, vol. 2, n. 4. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Artes 

da EBA/UFMG, 2012. 

MONDZAIN, Marie-José. Imagem, ícone, economia. As fontes bizantinas do 

imaginário contemporâneo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

NIETZSCHE. Friedrich. “O nascimento da tragédia no espírito da música”. In: 

Obras incompletas (Col. Os Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

VERNANT, Jean-Pierre. “Da presentificação do invísível à imitação da 

aparência”. In: Mito e pensamento entre os gregos. São Paulo: Paz e Terra, 

2002. 

WARBURG, Aby. Histórias de fantasmas para gente grande – Aby 

Warburg: escritos, esboços e conferências. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015. 



STUDIUM 40  229 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LITERATURA E FOTOGRAFIA 

Antonio Anadón Ansón 

 

Antonio Anadón Ansón  

Ph. D. in Romance Philology (French)/ Universidad de Zaragoza. Professor de 

Literatura Francesa e Fotografia na Universidade de Zaragoza/ Politécnico de 

Valencia/Universidade da Pau (France). Autor de vários romances.  

Publicação mais recente: “Fotografía y Literatura: manual de instrucciones”, IN 

Revista Insula, número: 864/ Diciembre 2018 (Dossiê Fotografía y Literatura).  

Conferencista convidado: University of Sorbonne; University of Aix-en 

Provence (France); The University of Bristol (UK); IVAM (Instituto Valenciano de 

Arte Moderno); SCAN (Tarragona); Fotocolectania (Barcelona); CDAN (Huesca); 

Fotoencuentros (Murcia) and Alcobendas (Madrid); Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP).   

  

Bibliografia sobre literatura y fotografia  

ANSON, Antonio: El istmo de las luces. Poesía e imagen de la vanguardia, 

Madrid, Cátedra, 1992.  

— Novelas como álbumes. Fotografía y literatura, Murcia, Mestizo, 2000.  

— (ed.) “foto & poesía”, Riff Raff, nº 19, 2002.  

— (ed.) Los mil relatos de la imagen y uno mas, Huesca, DPH, 2003.  

— (ed.) Cómo leer un poema. Estudios interdisciplinares, Zaragoza, P.U.Z., 

2006.  

ANSON, Antonio, SCIANNA, Ferdinando (eds.): Las palabras y las fotos. 

Literatura y fotografía. Words and Photographs. Literature and 

Photography (Encuentros PHE), Madrid, Ministerio de Cultura, 2009.  



STUDIUM 40  230 

ANSON, Antonio: “ÁLBUNS - A influência da estética do álbum de família na 

literatura contemporânea” (Tradução do francês: Érico Elias), Studium, nº 39, 

Campinas (Brasil) UNICAMP, 2018.  

 — “La fotografía en la literatura hispanoamericana”, Madrid, Anales de 

Literatura Hispanoamericana, Publicaciones Universidad Complutense de 

Madrid, Vol. 39, 2010; pp. 265-279.  

— “Photos de famille. Photographie et littérature ”, Les Lettres Romanes, 

Louvain (Bélgica), Université Catholique de Louvain, Tomo LXIII – nº 3-4, 2009; 

pp. 201-209.  

— “Influencia de la fotografía en la literatura en español”, Madrid, Arbor, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vol. 186, nº 741, enero-

febrero 2010 (monográfico: Fuentes literarias del cine); pp. 153-162.  

 — “Regreso al futuro. Fotografía de anticipación en textos literarios” en 

FONTCUBERTA, Joan (ed.): Soñarán los androides con cámaras 

fotográficas? (Encuentros PHE), Madrid, Ministerio de Cultura, 2008; pp. 44-

75.  

ARROUYE, Jean (dir.): La photographie au pied de la lettre, Aix-en-

Provence, Publications de l’Université de Provence, 2005.  

ARROUYE, Jean: "La Photographie dans "Nadja"", Mélusine, IV, Lausanne, 

L’Age d’Homme, 1982, pp. 123-149.  

— ""Mors alma mater" de la photographie", Lille, Revue des Sciences 

humaines, LXXXI, 210, avril-juin 1988; pp. 151-161.  

— "La photographie à pied d'œuvre", Université de Provence (Art et 

littérature), 1988; pp. 17-32.  

— "Entre photographie et écriture, une poétique de l'incertitude. Emmanuel 

Hocquart", Iconotextes, 1990; pp. 139-149.  

BAETENS, Jan, STREITBERGER, Alexander (eds): De l’autoportrait à 

l’autobiographie, Caen, Editions Minard, 2012.  



STUDIUM 40  231 

BANN, Stephen, HERMANGE, Emmanuel (éd.): Photography and Literature: 

an Anglo-French symposium, Journal of European Studies, Alpha Academic, 

vol. 30, part. I, nº 117, 2000.  

BRASSAI: Marcel Proust sous l'emprise de la photographie (Préface de 

Roger Grenier), Paris, Gallimard, 1997.  

BRUNET, François: Photography and Literature, London, Reaction Books, 

2009.  

BRYANT, Marsha (ed.): Photo-Textualities: Reading Photographs and 

Literature, Newark, University of Delaware, 1996.  

BUISINE, Alain, WATTEAU, Emmanuel (eds.): Photographie-littérature, 

Mannheim, Medusa-Médias, 2, Universidad de Mannheim, 1995.  

CADAVA, Eduardo: Words of Light. Theses on the Photography of History, 

New Jersey, Princeton University Press, 1997.  

Les Cahiers de la photographie, nº 2 ("Littérature/Photographie"), 1981.  

Les Cahiers Naturalistes, nº 66, Actes du Colloque de la Bibliothèque 

Nationale, Paris/Médan: 4-7 octobre 1990 (Tercera parte: "Naturalisme et 

photographie"), 1992.  

CARAION, Marta: Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au 

milieu du XIX siècle, Genève, Droz, 2003.  

CARRIEDO LOPEZ, Lourdes, PICAZO, María Dolores y GUERRERO 

ALONSO, Maria Luisa (eds.): Entre escritura e imagen: lecturas de 

narrativas contemporáneas, Bruselas, Peter Lang, 2013.  

CARRIEDO LOPEZ, Lourdes y REBOUL, Anne-Marie (eds.): Entre escritura e 

imagen II. Imágenes fijas, imágenes cinéticas, Bruselas, Peter Lang, 2018.  

CHEVRIER, Jean-François: Proust et la photographie, Paris, Editions de 

l’Etoile, 1982 (reedición aumentada en L’Arachnéen, Paris, 2009).  



STUDIUM 40  232 

CORTES ROCCA, Paola: “Flores de papel. Cruces entre la fotografía y la 

literatura”, en Cuadernos de literatura, nº 4, vol. 20; pp. 241-252.  

COULANGE, Alain: Avec quoi une photographie peut-elle avoir à faire dès 

lors qu’on la voit? Note sur deux photographies de Denis Roche, Paris, 

Filigranes, 1998.  

CUNNINGHAM, David, FISCHER, Andrew, MAYS, Sas (eds.): Photography 

and Literature in the Twentieth Century, Cambridge Scholars Press, 2005.   

DE NAEYER, Christine: Paul Nougé et la photographie, Bruxelles, Didier 

Devillez Editeur, 1995.  

DE ROMANIS, Roberto (ed.): “Fotografia e letteratura”, L’Asino d’oro, nº 9, 

1996.  

EDWARDS, Paul: Soleil noir. Photographie et littérature, Presses 

Universitaires de Rennes, 2008.  

— Je hais les photographes!. Textes clés d’une polémique de l’image, 

Paris, Anabet, 2006.  

ExtraCAMARA, nº 9 ("Fotografía & Literatura"), Caracas-Venezuela, Consejo 

Nacional de la Cultura, 1997.  

GARNIER, M.-D. (ed): Jardins d’hiver, littérature et photographie, Paris, 

Presses de l’Ecole normale supérieure, 1997.  

GIDLEY, Mick (ed.): Writing With Light: Words and Photographs in 

American Texts, Peter Lang, 2010.  

HAMON, Philippe: Imageries. Littérature e image au XIXème siècle, Paris, 

José Corti, 2001.  

HAPKEMEYER, Andreas, WEIERMAIR, Peter (eds.): Photo text text photo: 

the synthesis of photography and text in contemporary art, Zurich, Edition 

Stemmle, 1996.  



STUDIUM 40  233 

HUNTER, Jefferson: Images and Word: The Interaction of Twentieth-

Century Photographs and Texts, Cambridge, Harvard Univesity Press, 1987.  

HIRSCH, Marianne: Family Frames. Photography, narrative and 

Postmemory, Harvard University Press, 1997.  

INFANTINO, Stephen C.: Photographic Vision in Proust, New York, Peter 

Lang, 1992. 

Insula (Literatura y fotografía), Madrid, nº 864, diciembre 2018.  

JAGUER, Edouard: Les Mystères de la chambre noire. Le surréalisme et la 

photographie, Paris, Flammarion, 1982.  

KOPPEN, Erwin: Literatur und Photographie; Über Geschichte und 

Thematik Einer Medienentdeckung, Stuttgart, J.B. Metzler, 1987.  

LAMBRECHETS, Eric, SALU, Luc: Photography and Literature. An 

Interntional Bibliography of Monographs, London, Mansell, 1992.  

Litoral (Escribir la luz. Fotografía & literatura), Málaga, nº 250, 2011.  

LOPEZ MONDEJAR, Publio: El Rostro de las letras. Escritores y fotógrafos 

en España desde el Romanticismo hasta la generación de 1914, Madrid, 

Ediciones del Azar, 2014.  

MÉAUX, Danièle: Voyages de photographes, Publications de l’Université de 

SaintEtienne, 2009.   

— (ed.): Etudes romanesques 10: “Photographie et romanesque”, Caen, 

Lettres Modernes Minard, 2006.  

MONTEJO NAVAS, Adolfo: "Poesía y fotografía" en LAPIZ, nº 202 

(monográfico “Arte y poesía”), Madrid, Lápiz. Revista Internacional de arte, 

2004; pp. 22-37.  

MONTIER, Jean-Pierre, LOUVEL, Liliane, MÉAUX, Danièle, ORTEL, Philippe 

(dirs): Littérature et photographie (colloque au Centre International de Cerisy-

la-Salle), Presses Universitaires de Rennes, 2008 (coll. Interférences).  



STUDIUM 40  234 

MORMORIO, Diego (ed.): Gli Scrittori e la fotografia (pref. de Leonardo 

Sciascia), Roma, Editori Riuniti/Albatros (XXVIII), 1988.  

MORRIS, Wright: Time Pieces. Photographs, Writing, and Memory, New 

York, Aperture, 1989.  

MOUGIN, Pascal: L'Effet d'image. Essai sur Claude Simon, Paris, 

L'Harmattan, 1997.  

ORTEL, Philippe: La littérature à l'ère de la photographie. Enquête sur une 

révolution invisible, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon (Coll. Rayon 

Photo), 2002.  

PAGÈS, Stéphane: "L'espace de la ville, le temps d'un souvenir (analyse du 

paratexte de Poundemonium (1985) de Julián Ríos" en La Ville, lieux et 

limites, Aix-en-Provence, Cahiers d'études romanes, nº 8, 2003; pp. 35-52.  

PRIETO AGUAZA, Alberto: Imagen fotográfica y textualidad. La obra de 

Wright Morris, Duane Michals y Sophie Calle, Tesis Doctoral, Universidad 

Pompeu Fabra, 2009.  

RABB, J. M. (ed.): Literature and Photography. Interactions, 1840-1990. A 

Critical Anthology, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1995.  

ROCHE, Roger-Yves: Photofictions. Perec, Modiano, Duras, Goldschmidt, 

Barthes, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009 (col. 

Objet).  

ROUBERT, Paul-Louis: "Nerval et l'expérience du daguerréotype", Etudes 

photographiques, nº 4, Paris, Société Française de Photographie, mai 1998; 

pp. 6-26.  

SHLOSS, Carol: In Visible Light. Photography and the American Writer 

1840-1940, New York, Oxford University Press, 1987.  

SOUGEZ, Marie-Loup: "Una nueva visión en el arte y en la literatura" en 

Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1985.  



STUDIUM 40  235 

THELOT, Jérôme: Les Inventions littéraires de la photographie, Paris, PUF, 

2003.  

YORK, Lorraine Mary: Photography in the Works of Alice Munro, Timothy 

Findlay, Michael Ondaatje, and Margeret Laurence, Toronto, ECW Press, 

1988.



STUDIUM 40  236 

EXPEDIENTE STUDIUM 40 

 

ISSN: 1519-4388 

Dezembro 2018 

 

Foto da capa: "Madrid, 2018", de Fernando de Tacca 

Arte da capa: Ivan Avelar 

 

Equipe Studium: 

Coordenação Editorial: Fernando de Tacca (UNICAMP) 

Comissão Editorial: Iara Lis Schiavinatto e Mauricius Farina 

Assistente Editorial: Paula Cabral Tacca 

Consultoria Bibliográfica: Maria Lúcia N. D. Castro 

Revisão: Ieda Lebensztayn  

ß-tester PC: Rogério Simões da Cunha 

Assistente de Editoração Eletrônica: Vivian Cabral 

Suporte Técnico e Programação: Daniel Roseno da Silveira 

Lygia Neri [in memoriam]: criação e design originais 

Webmaster e designer: Ivan Avelar 

 

Conselho Editorial: 

Adilson Ruiz 

Eduardo Castanho 

Francisco da Costa (FUNARTE/RJ) 

Haenz Quintana Gutierrez (UFSC) 

Hélio Lemos Sôlha (UNICAMP) 

Helouise Costa - (MAC/USP)  



STUDIUM 40  237 

Joel La Lana Sene; (USP) 

Luiz Eduardo Robinson Achutti (UFRGS) 

Massimo Canevacci - (Universidade La Sapienza, Roma)  

Maria Eliana Facciolla Paiva - (ECA/USP)  

Milton Guran (Cândido Mendes/RJ) 

Rubens Fernandes Junior (FAAP/SP) 

 

Laboratório de Media e Tecnologias de Comunicação 

Dpto. de Multimeios / Instituto de Artes da Unicamp 


