
Carta Póstuma – Uma despedida 

Um suspiro, um rememorar nostálgico e decido escrever estas linhas logo após 
minha ida ao ar, em 2019, com minha edição 41; cansada confesso... um 
pouco desiludida após mais de 20 anos de existência. 
Como sabem, nasço em finais de 1999, de um fecundo e fortuito encontro entre 
Fernando de Tacca e Lygia Nery, indo ao ar pela primeira vez em finais desse 
mesmo ano, através do site no site do NUFCA – Núcleo de Amigos da 
Fotografia de Campinas, com minha edição Zero.  
O reconhecimento em vários âmbitos, incluindo o acadêmico, fez com que logo 
me mudasse de endereço para o site do Instituto de Artes da Unicamp, onde 
começava então, efetivamente, minha trajetória.   
Neste primeiro experimento, assim como as seguintes edições, fui uma espécie 
de vitrine que deu a ver trabalhos realizados por estudantes de graduação e de 
pós-graduação. Trabalhos esses que alimentaram o conteúdo da revista, 
quando ainda poucas disciplinas acadêmicas navegavam nos mares do 
fotográfico, na universidade brasileira.  
Minha madrinha foi Santa Tereza, mulher que ofereceu os olhos aos seus 
torturadores na esperança de alteridade e empatia; foi capa da edição Zero. 
Simbolicamente, também entreguei meus olhos aos leitores. Meu manifesto de 
criação teve principalmente em Barthes sua inspiração. Distanciando-me 
inicialmente do punctum, assentei-me sobre o campo e o princípio do studium, 
acercando-me ao método. Entretanto, anunciando desde então a armadilha 
desse formalismo, esse comprometimento com o visível e o descritível se 
perdeu, como previsto, no caminho das muitas subjetividades do possível, e o 
punctum naturalmente se fez presente, como o ferimento, a flecha ou ainda 
como o desestruturador de certezas das pessoalidades intangíveis. 
 A obsessão pelo súbito sucesso de meus milhões de acessos colocou-me 
numa constante e cansativa onda de autorenovação, uma corrida para esse 
novo lugar do descartável, do fugaz, da rolagem na tela, com edições 
trimestrais. Só pude recuperar a respiração ao passar à periodicidade 
semestral.  
Meu ego foi muito alimentado pela beleza da minha roupagem, das minhas 
capas. O jogo lúdico da interação através do olhar sempre me excitou; o click 
do leitor no olho da imagem e as novas possibilidades de navegar em mares 
nunca dantes explorados do caminho em rede me incitava a querer mais. E a 
oferecer mais.  
Assim, a logicidade do texto escrito como lugar da expressão acadêmica 
muitas vezes deu lugar para novas sincronicidades não temporais, impossíveis 
para o pensamento linear, o que muitas vezes fez com que eu fosse pouco 
compreendida no meio acadêmico. Os juízes da qualidade, pesados 
avaliadores da CAPES nunca entenderam muito bem o ser em constante 
mutação que eu me havia tornado, e assim, andei às margens, sem lugar 
definido no sistema. Entretanto e apesar de, foram-se aí 21 anos, sem que eu 
me rendesse ao padrão do rebatimento da lógica linear do texto escrito em 
periódicos acadêmicos eletrônicos. Recusei-me a fazer parte da lógica da 
repetição pelo simples barateamento dos custos.  
Nos retroalimentávamos, eu e o grande público; enquanto me embebia dos 
olhares de leitores atentos leitores, estes por sua vez alimentavam-se de meus 
textos que recheavam bibliografias de artigos e ementa de cursos acadêmicos, 
já que na época quase nada era acessível como hoje.  



Com 21 anos de existência pude olhar para trás e ver 340 publicações 
(artigos, entrevistas, portfólios, resenhas); 242 Autores/as; 98 galerias de 
imagens; 5.047 imagens; 11 traduções, e recentemente todo conteúdo 
convertido para 4.489 páginas em PDF, para conservação de minha 
memória (todo meu conteúdo agora está no Studium - Portal de Periódicos da 
Unicamp). Assim, pude pensar em uma morte tranquila, natural, sob o cheiro 
das flores - uma automorte. Na verdade, uma eutanásia, sem dor nem 
sofrimento físico, já que sabendo que tenho um lugar de memória e de 
reconhecimento. Morro feliz em cada olhar que me transite e me faça ainda 
existir.  
Agradeço a todos e todas que me acompanharam. Uma equipe mutante 
de muitos anos que ajudou-me a existência, sempre com paixão pela 
fotografia, e sinto uma gratidão enorme a todas e todos participantes que 
aceitaram, com suas escrituras e suas imagéticas, movimentar um espaço 
construído aos poucos, ajudando-me a ser um ser coletivo e plural.  
Durante o projeto de minha edição 39, Lygia Nery partiu subitamente para 
uma outra dimensão, numa madrugada de fins de dezembro; foi um dos 
momentos em que eu quis morrer também. Entretanto, estando quase pronta 
para ir ao ar com tal edição e como um respiro de homenagem a ela, 
aconteci; com toda a programação visual pensada e preparada por ela na 
edição anterior. 
Desde aí vivi ainda por mais duas edições, mantida com a mesma cara, 
a mesma programação visual, uma presentificação da alma, distintamente 
de antes, quando ao contrário, a cada edição eu me sentia nascendo 
novamente, com novo rosto, nova programação.  
Minha resistência teve algum fôlego, e finalmente, senti que o grande 
ápice chegara na edição 41. Ainda assim e talvez por isso mesmo, senti que 
desde de então eu não mais pertencia a esse mundo, ou já não queria 
pertencer. Faltava algo, sentia-me deslocada, alguma coisa já não encaixava 
mais. Talvez eu tenha envelhecido ou meu tempo tenha se esgotado. 
Pensando assim, decidi que o tempo me levaria então a outras paragens. 
Tive uma feliz existência e me despeço através do penetrante olhar de Mishima 
(capa da Studium 41, imagem retirada do referencial livro “Barakei / Killed 
by Roses”, de Eikoh Hosoe) oferecendo a todos a rosa que carrega em sua 
boca. Viver nos olhos dos leitores foi-me sempre acolhedor e 
renovador, e a sensação imaginária de poder reviver e reexistir nos 
encontros que teremos nos espaços cibernéticos, sem dúvida ainda me fará 
muito bem. Adeus. Revista Studium. 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/studium/issue/archive

