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Por algum tempo hesitei sobre a escrita deste 

anexo. Tinha receio de compor um documento 

que desmantelasse a força expressiva carac-

terística ao silêncio das imagens e criar algo 

não condizente com os três livros entregues 

que constituem, eles sim, o centro da pesquisa. 

Mas após ter os ensaios fotográficos em mãos, 

ao observá-los, me dei conta de que havia mui-

tos elementos de sua feitura que se perderiam, 

ou melhor, permaneceriam apenas em minha 

lembrança caso não narrasse os processos 

criativos e de aprendizado neles implícitos. 

Para além desse problema, ter de dar con-

ta do percurso exclusivamente em minha ar-

guição, na banca final, parecia algo arriscado. 

Não raro, após falar em público, fico com a 

sensação de ter deixado de abordar tópicos 

importantes; por vezes chego mesmo a pen-

sar comigo mesmo — você falou, falou e não disse 

nada! Tendo em mente a quantidade dos even-

tos, contingências e detalhes técnicos que 

participaram do caminho trilhado, concluí 

finalmente que deveria compor um peque-

no caderno com esses relatos. O documento 

também possibilitará — assim espero — fazer 

juz às pessoas que tive a sorte de encontrar ao 

longo do caminho: são este caminho.

§

Lembro-me de uma conversa que tive com o 

Prof. Marco Buti em 2011, após uma de suas 

aulas, na qual ele sugeriu que eu fosse co-

Introdução

...caminhos, até então quase imperceptíveis, 

iam ficando cada vez mais nítidos e brilhantes. 

Finos como teias de aranha, flutuavam cinti-

lando nos ares e vinham se prender junto de 

mim, um após o outro.1  

Davi Kopenawa

1 KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 151.
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nhecer o prof. João Musa. Naquela altura eu 

investigava um processo de impressão foto-

gráfica chamado antotipo,2 uma técnica que 

utiliza pigmentos vegetais para imprimir 

imagens efêmeras sobre papel. Tendo em 

vista que aquelas imagens desapareceriam 

eventualmente, ideia que à altura chegava 

a me fascinar, a sugestão de Buti vinha no 

sentido de que conseguisse reproduzir ade-

quadamente aquelas impressões e registrar 

o processo de trabalho. Segundo ele, Musa 

coordenava o Grupo de Pesquisa sobre Im-

pressão Fotográfica (GPIF), dedicado a estu-

dar a fotografia digital, um assunto que na 

altura eu apenas tateava.

Mas após a banca, em 2013, tomei outros 

caminhos. De um ponto de vista criativo, me 

parecia necessário deixar de lado por algum 

tempo os procedimentos próprios às técni-

cas alternativas de impressão fotográfica, 

que me ocuparam durante os anos da gra-

duação e do mestrado. Cogitava sobre outras 

formas de me aproximar à fotografia, embo-

ra não encontrasse nada muito tangível.

No tocante à pesquisa bibliográfica, em 

função da dissertação de mestrado ter sido 

realizada na área de concentração em Poéti-

cas Visuais, muitos assuntos que investiguei 

não se configuraram como escritos teóricos, 

2 Cf. COELHO, 2013a. Disponível em http://
www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/
bia/33004013063P4/2013/coelho_al_me_ia.pdf

muito embora tenham sido imprescindíveis 

para o trabalho desenvolvido. Decidi então 

seguir nos percursos iniciados, mas ainda 

não propriamente trilhados. Escrevi alguns 

artigos que abordaram a articulação entre 

fotografia, memória e esquecimento segun-

do um ponto de vista fenomenológico, tendo 

publicado um desses escritos.3 

Ao longo do ano, me mantive minis-

trando cursos livres de fotografia e segui, 

em paralelo, como professor convidado do 

COGEAE da PUC-SP, do curso de História da 

Fotografia para um programa de pós gra-

duação lato sensu chamado Estéticas Tec-

nológicas. Após alguns meses, já no fim do 

ano, ingressei num trabalho que envolvia 

a curadoria e a produção artística no Sesc 

SP. A oportunidade me parecia instigante 

uma vez que possibilitaria o envolvimento 

com outras instâncias compreendidas nas 

cadeias produtivas das artes.

A partir do ano seguinte, 2014, atuei no 

Sesc com a programação cultural de cursos 

e oficinas de artes visuais, curadoria e pro-

dução de exposições, programação de lite-

ratura, dentre outras atividades correlatas. 

No período também escrevi e reescrevi um 

projeto de pesquisa de doutorado que pre-

tendia aproximar a fotografia às chamadas 

3 Cf. Ibid, 2013b. Disponível em: https://www.re-
vistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/
view/3992/2739

artes da memória (ars memoriae). A princí-

pio cogitei realizar a investigação em al-

gum programa teórico; cheguei mesmo a 

entrar em contato com a profa. Helouise 

Costa e com o prof. Márcio Seligmann-Sil-

va.4 Paralelamente, passei a me dedicar 

com mais afinco ao desenho e à escrita cria-

tiva motivado, dentre alguns estímulos, por 

um curso livre que fiz com o quadrinista e 

escritor Lourenço Mutarelli. 

Em meio a essas experiências, após 

algum tempo, concluí que estar na 

academia enquanto um pesquisador-

-artista, fazia mais sentido para meu 

percurso. Por mais que tenha afinidade 

com a pesquisa teórica, a dimensão do 

conhecimento que está para além — ou 

aquém, segundo Simmel5 — dos concei-

tos, se impõe como preponderante para 

mim. Esta dimensão também pode ser 

denominada como imagem. 

4 Helouise Costa é professora  junto ao Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Estética e História 
da Arte da USP. Márcio Seligmann-Silva é docente 
do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP.

5 “O que está para além do conhecimento não é o que 
está detrás da imagem das coisas, o obscuro, o em-si, o 
inapreensível — mas, ao inverso, é justamente o imedia-
to, a imagem plenamente sensível, a superfície das coi-
sas virada para nós. Não é além, mas aquém da ciência 
que o conhecimento para. O fato de não exprimirmos em 
conceitos o que justamente vemos, tocamos, vivemos, de 
não podermos fazê-lo entrar tale quale nas formas do 
conhecimento — nós o explicamos de maneira totalmente 
errônea: como se justamente os conteúdos dessas formas 
escondessem algo misterioso e inconhecível.” SIMMEL, 
apud. DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 135.

Passado algum tempo, no segundo se-

mestre de 2016, tendo finalmente conclu-

ído a escrita do projeto de pesquisa, per-

guntei ao Marco Buti se ele teria interesse 

por me orientar. Como naquele ano não 

havia vaga para orientandos de doutorado, 

ele sugeriu, mais uma vez, que fosse con-

versar com João Musa. 

Acabei por enviar o projeto à ECA, in-

dicando o prof. Musa como orientador da 

pesquisa sem, contudo, ter conseguido 

conversar com ele sobre o assunto. Por 

esse fator, pensei que minhas chances 

de ingressar no programa eram ínfimas. 

Ainda assim a tentativa poderia viabi-

lizar o contato com João e proporcionar 

meu envolvimento com o GPIF que ele 

coordenava, seguindo a sugestão do prof. 

Buti. Mas o processo seletivo prosseguiu e 

acabei por ingressar no programa de dou-

torado em artes visuais da ECA.
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Fotografia e impressão digital

Vocês acreditam que podem conhecer a si mes-

mos sem se construírem de algum modo? E que 

eu possa conhecê-los sem construí-los um pouco 

a meu modo? E vocês a mim, sem me constru-

írem a seu modo? Podemos conhecer apenas 

aquilo a que conseguimos dar forma. Mas que 

conhecimento é esse? Talvez esta forma seja a 

coisa mesma? Sim, tanto para mim quanto para 

vocês; mas não a mesma para mim e para vocês.6

Luigi Pirandello

6 PIRANDELLO, 2001,. p. 65. 

No início do ano de 2017 Musa e eu nos reu-

nimos. Durante a conversa, vim a saber que 

ele conhecera o trabalho que desenvolvi 

no mestrado pois tinha sido parecerista da 

FAPESP, fundação que financiou aquela pes-

quisa. Me senti com muita sorte por conta 

da coincidência. Ao longo da reunião, João 

me convidou a ingressar no GPIF, propos-

ta que aceitei de pronto, não sem ficar um 

pouco consternado com o caráter arcano 

dos assuntos tratados, como construção de 

perfis de impressão, edição de livros e repro-

dução fotográfica de obras de arte. Também 

propôs que frequentasse a disciplina Ensaio 

Fotográfico, a ser oferecida por ele à gradu-

ação naquele semestre. Consenti igualmente 

a essa segunda proposta, me parecia uma 

oportunidade valiosa para conhecer melhor 

suas pesquisas e abordagens.

Durante as aulas da disciplina, nos sen-

távamos no laboratório de fotografia do 

CAP (Departamento de Artes Plásticas da 

ECA-USP), no ambiente escurecido, e vía-

mos as páginas de algum livro de fotogra-

fias projetadas nas paredes da sala. Naque-

las manhãs conheci o trabalho de artistas 

como Saul Leiter, Masao Yamamoto, Mario 

Giacomelli, Harry Callahan, Raul Garcez, 

Emmet Gowin, Rinko Kawauchi e revi fotó-

grafos que conhecia, como Brassaï, William 

Eggleston, Diane Arbus, Sally Mann, Luigi 

Ghirri e Josef Koudelka. Após observarmos 
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gajar com os assuntos técnicos tratados 

pelo grupo e desenvolver formas de cria-

ção artística ainda inéditas para mim. 

Naquela altura passei a manter, além 

de meus cadernos, nos quais costumo con-

densar escritos e desenhos, arquivos de 

fotografias digitais ordenados cronologica-

mente, para que assim pudesse organizar 

as imagens capturadas ao longo dos dias, 

constituindo um registro criativo e, em 

certa medida, narrativo.

Outra atividade fundamental para a pes-

quisa consistiu nas impressões realizadas 

na gráfica Ipsis. Essa oportunidade, fruto da 

longa relação entre Musa e os impressores da 

empresa e atualizada nas idas e vindas dos 

materiais impressos — fossem eles provas, 

bonecos de livros ou mesmo folhas soltas de 

imagens —, possibilitava que o GPIF se en-

volvesse com diversas questões próprias à 

lida com imagens digitais. Com frequência, 

nos defrontávamos (e continuamos a nos 

defrontar) com os entraves e pormenores 

concernentes à tradução da luz (a informação 

numérica gerada por um sensor fotográfico 

digital) para os meios de visualização (mo-

nitores) e impressão das imagens (feita tan-

to por meio de impressoras a jato de tinta, 

também conhecidas como impressão fine art, 

e equipamentos industriais, como a impres-

sora digital HP Indigo 10.000 da Ipsis). Nessa 

busca por uma transposição coerente entre 

esses diversos meios,7 foram elaborados pro-

cessos como aplicação de curvas de densida-

de, filtro de nitidez (conforme a dimensão 

final de uma impressão demandava), teste 

de métodos de conversão entre espaços de 

cor (relativamente colorimétrico/ percep-

tual) e acordos entre o grupo de pesquisa e 

o parque gráfico da Ipsis. Em determinadas 

ocasiões, a gráfica chegou a criar perfis ICC8  

específicos para corrigir eventuais invasões 

de cor ou incoerências de densidade identifi-

cados pelo grupo de pesquisa.

Um pouco anteriormente à pandemia, in-

clusive, conseguimos atingir um nível muito 

7 Utilizo o termo segundo a acepção desenvolvida 
por Hans Belting em Antropologia da imagem: "O 
que no mundo dos corpos e das coisas é o seu material, no 
mundo das imagens é o seu meio. Visto que uma imagem 
não tem corpo, precisa de um meio no qual se corporali-
ze." (BELTING, 2014, p. 28) e mais adiante "A imagem 
tem sempre uma qualidade mental e o meio sempre um 
caráter material, mesmo quando ambos formam para 
nós uma unidade na impressão sensível. A presença da 
imagem no meio, por indiscutível que seja a experiência 
que dela temos, alberga em si também uma ilusão, porque 
a imagem está presente de um modo diferente do que se 
passa com o meio. Só se torna imagem, quando é animada 
pelo seu espectador. No ato da animação separamo-la, de 
novo, idealmente do seu meio portador. Ao mesmo tempo, 
o meio opaco torna-se transparente para a imagem que 
ele veicula: quando a observamos, a imagem transpare-
ce, por assim dizer, através do meio. Esta transparência 
dissolve o seu vínculo com o meio em que o espectador a 
descobriu. A sua ambivalência entre presença e ausência 
estende-se assim até ao próprio meio em que é gerada: na 
realidade é o espectador que a engendra em si mesmo." 
(Ibid., pp. 43-44).

8 Perfis ICC são dados que descrevem a capacidade 
de algum dispositivo de reproduzir cores. O termo 
ICC se refere a International Color Consortium. Esse 
tipo de arquivo pode ser criado para melhorar o 
desempenho de equipamentos como impressoras, 
monitores, projetores, dentre outros.

satisfatório de impressão duotone para ima-

gens preto e branco,9 algo só tornado possí-

vel com a criação de ajustes que, a partir de 

então, se convencionaram como padrão en-

tre o GPIF e a Ipsis.

Ao final do semestre, cheguei à conclu-

são de que deveria modificar profunda-

mente os rumos da pesquisa. Ainda que 

essa decisão implicasse me distanciar de 

assuntos com os quais estava envolvido há 

quase dez anos, me parecia impossível evi-

tar o entusiasmo com a impressão das pro-

vas, dos bonecos de livros e especialmente 

o engajamento nas pesquisas do GPIF. Aque-

le momento me faz pensar na passagem do 

Mahabharata de Carrière, quando Ganesha 

diz para Vyasa "Te advirto que minha mão não 

poderá mais parar uma vez que eu começar a es-

crever" (CARRIÈRE, 1985, p. 5).

No semestre seguinte, novamente a convite 

de Musa, cursei a disciplina Fotografia Digital, 

também da graduação. Alguns assuntos com 

os quais vinha lidando adquiriram embasa-

9 Em certos métodos de impressão, é possível re-
correr a mais de uma cor para imprimir imagens 
em preto e branco. No caso do offset, quando im-
pressas apenas com o canal preto, é comum que a 
faixa dinâmica dessas imagens sejam restritas, ou 
seja, que as imagens impressas apenas com uma 
cor se apresentem esmaecidas. A modo de aumen-
tar a faixa dinâmica de uma impressão, é possível 
utilizar mais canais de cores, como um canal para 
cinzas, que possibilitará uma maior diversidade 
de tons intermediários à impressão. No caso da 
Indigo 10.000, a impressão duotone é feita em um 
canal de preto (black) e outro canal intermediário, 
cinza (light black).

os livros, passávamos a discutir sobre as 

imagens, sobre o sequenciamento das foto-

grafias e demais características específicas 

a cada obra. Na segunda metade da aula, 

analisávamos os trabalhos que uma pessoa 

da turma, previamente definida, trazia; 

procurávamos nos investir do mesmo rigor 

que confortavelmente nos animava quando 

falávamos sobre aqueles fotógrafos consa-

grados, que todavia não podiam redarguir. 

A interlocução vinha no sentido de refletir 

e indagar sobre aspectos de construção po-

ética dos ensaios em fotografia. 

Durante a disciplina, passei a fotogra-

far os arredores de minha casa no cen-

tro de São Paulo e os percursos de minha 

rotina na Zona Norte, nas imediações do 

Sesc Santana, onde trabalhava. Ao final 

do semestre, junto com outros estudan-

tes da disciplina, imprimi o boneco da-

quele ensaio preliminar. 

Essas experiências estavam conjuga-

das à minha participação no GPIF, que 

permitiu meu envolvimento com a im-

pressão digital a jato de tinta por meio 

dos equipamentos que o ateliê do CAP dis-

põe — duas impressoras Epson, monitores 

Eizo, dentre outros. No grupo de pesquisa 

também discutíamos trabalhos em de-

senvolvimento, o que proporcionou um 

ambiente de troca e diálogo inestimável 

para que pudesse, a um só tempo, me en-
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valores de tabelas impressas em Indigo 

10.000 e compará-las aos valores que ob-

tínhamos em nossas provas a jato de tinta 

a partir de um mesmo arquivo.

Para a encadernação e o acabamento 

dos livros, segundo a recomendação de 

colegas do GPIF, certo dia visitei o ateliê 

da artista e artesã Rosana Maria Pinto. 

Quando a encontrei me dei conta de que 

já a conhecia dos tempos da graduação 

pois estudamos no IA-Unesp na mesma 

época, embora fôssemos de turmas dife-

rentes. Nos primeiros projetos de livros 

de fotografia, conversamos sobre métodos 

de encadernação, papéis, formatos e de-

mais aspectos técnicos da encadernação 

e acabamento de livros. Este processo tem 

proporcionado um aprendizado perma-

nente sobre o projeto gráfico editorial, 

abrangendo desde o manuseio dos livros, 

a relação entre a gramatura do papel e 

as dimensões das páginas, possibilidades 

de costura, materiais para capa, guardas, 

miolo, dentre outros. Tais conhecimentos 

permanecem fundamentais para a viabili-

zação dos ensaios em formato de livro que 

tenho criado. Os três volumes que consti-

tuem a entrega final da tese representam 

o estágio atual desses estudos.

mento teórico: estudamos conceitos de colori-

metria como espaços cromáticos, perfis ICC; o 

conceito de ΔE (ou diferença de cor);10 calibra-

gem de monitores, intenções de renderização 

(rendering intent),11 criação de curvas de densi-

dade, dentre outros. Esses estudos se articu-

lavam com a prática em ateliê e na gráfica e, 

assim como no semestre anterior, permaneci 

imprimindo provas e bonecos de livros.

Nessa época o CAP adquiriu um espec-

trofotômetro Xrite I1 Pro 2, que permitia 

o perfilamento de monitores e de impres-

soras a jato de tinta. A aquisição foi um 

divisor de águas para o GPIF, que a partir 

de então passou a calibrar os monitores 

do ateliê periodicamente e aprofundou 

seus estudos em colorimetria. Como ti-

nha interesse por experimentar diversos 

papéis para impressão digital, comecei a 

criar e otimizar perfis de impressão com 

as impressoras Epson do CAP. O espec-

trofotômetro também viabilizou um di-

álogo mais preciso com a Ipsis, uma vez 

que passamos a medir numericamente os 

10 O cálculo de diferença de cor (ΔE) utiliza como 
referência o espaço de cor teórico CIELAB, funda-
mentado em três eixos, um que descreve a lumi-
nosidade (L), e dois que descrevem as cores (a e b). 
Para se comparar duas cores, aplica-se a equação 
ΔE= √ (L2-L1)² + (a2-a1)² + (b2 - b1)². O resultado é 
a diferença entre as duas cores. Cf. https://www.
cambridgeincolour.com/tutorials/color-spaces.
htm (acessado em 31/01/2021)

11 Cf. https://www.cambridgeincolour.com/tu-
torials/color-space-conversion.htm (acessado em 
31/01/2021)

Sesc Memórias

...o grupo avançara bastante em sua arte de 

dançar na corda bamba, admirava-se a si pró-

prio sem cessar, o que, com o tempo, foi obrigado 

a fazer porque não tinha plateia, ou ao menos 

nenhum espectador de olhos abertos.13

Thomas Bernhard

13 BERNHARD, 2006, p. 37

Em meados de 2019 fui transferido para a 

sede do Sesc. Após alguns meses na Gerência 

de estudos e desenvolvimento, passei a tra-

balhar com o acervo da instituição. Minha 

função num primeiro momento consistiu 

em supervisionar a digitalização que uma 

empresa contratada fazia dos cartazes, pan-

fletos e fotografias em gelatina de prata que 

constituem o acervo do Sesc Memórias. Até 

aquele momento não havia um critério que 

possibilitasse o controle de qualidade das di-

gitalizações, que era realizado por meio de 

uma consultoria, uma segunda empresa que 

avaliava o serviço da primeira. 

A partir deste cenário, propus à empresa 

de digitalização que fosse escaneada, jun-

tamente aos originais, uma tabela de cores 

(colorchecker). Em seguida treinei a equipe 

do Sesc para que pudessem comparar os 

valores numéricos do arquivo digital com 

os valores de referência da tabela. Deste 

modo, tornou-se possível ao menos compa-

rar numericamente o arquivo digital e a ta-

bela digitalizada juntamente com o original, 

atividade que revelava o quão precisa fora a 

reprodução digital do objeto original. Acor-

damos então limites toleráveis deste desvio 

(ΔE = 1 para tons de cinza e ΔE = 5 para co-

res) e estipulamos um fluxo de trabalho en-

tre as equipes da empresa contratada e sua 

interlocução com a equipe do Sesc. Dentre 

esses acordos, também estipulamos que os 
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scanners da empresa contratada deveriam 

ser perfilados diariamente pois, ao longo de 

nossas observações, notamos um gradual 

desvio de cor ao longo do tempo, que se jus-

tificou em função dessa calibragem ser fei-

ta mensalmente: ao final do mês as imagens 

tendiam a piorar. Após esses combinados, o 

trabalho e a interlocução entre as equipes 

puderam ocorrer a partir de parâmetros 

mensuráveis, o que, em última análise, tor-

nou o diálogo mais objetivo e simples, além 

de permitir que os arquivos possuíssem 

maior fidelidade quanto aos originais.

A seguir providenciamos a compra de 

monitores calibráveis, de um espectrofo-

tômetro e de câmeras digitais de alta re-

solução. Tais equipamentos vislumbram 

a criação de um núcleo, dentro do Sesc, 

responsável por digitalizar negativos, dia-

positivos, materiais impressos e fotografar 

objetos tridimensionais, também incluí-

dos no acervo. Esses materiais, atualmente 

acessíveis apenas para pesquisas in loco, que 

precisam ser agendadas, poderão ser dispo-

nibilizados por meio do site da instituição, 

tornando o acervo mais disponível para a 

sociedade, especialmente a pesquisadores 

que não podem vir a São Paulo. Para além 

dessa questão, tais implementos poderão 

empregar uma equipe dedicada a este as-

sunto dentro da empresa, prescindindo 

da terceirização do trabalho, possibilitan-

do maior qualificação profissional para a 

equipe e fazendo com que a instituição se 

adeque aos parâmetros do FADGI (Federal 

Agencies Digital Guidelines Initiative). Esses 

parâmetros foram discutidos pelo GPIF com 

o fotógrafo e pesquisador Millard Schisler, 

amigo de longa data do prof. João.14 

No momento, em função da pandemia, 

a implementação do núcleo de digitaliza-

ção de acervo no Sesc Memórias foi inter-

rompida, contudo, pretende-se retomar a 

iniciativa assim que o trabalho presencial 

se viabilizar novamente.

14 Na ocasião lemos um artigo publicado por 
Millard chamado When perfect is the enemy of good 
Quality and sustainability in digitization processes 
que abordava justamente os parâmetros consi-
derados pelo Federal Agencies Digital Guidelines 
Initiative. Cf.: SCHISLER, 2020. Disponível em: ht-
tps://www.ingentaconnect.com/contentone/ist/
ac/2020/00002020/00000001/art00010?crawler=-
true&mimetype=application/pdf

As sombras de Laoximen

Sempre que pronunciamos alguma coisa nós a 

desvalorizamos singularmente. Acreditamos 

ter mergulhado fundo nos abismos, mas, quan-

do voltamos à tona, a gota d’água nas pálidas 

pontas de nossos dedos já não se parece com o 

mar de onde provém. Sonhamos ter descober-

to tesouros maravilhosos em uma mina, mas 

quando voltamos à luz do dia trazemos apenas 

pedras falsas e cacos de vidro; ainda assim, o 

tesouro rebrilha, imutável, na escuridão15 

Maeterlinck

15 MAETERLINCK apud MUSIL, 1982, p. 5

Nos idos de 2012, durante o mestrado, via-

jei a trabalho à China. Passei grande parte 

de meu tempo livre fotografando e peram-

bulando por Pequim, onde permaneci por 

cerca de um mês. Lembro-me de ter ficado 

surpreso com a escala monumental dos es-

paços públicos, que pareciam projetados 

para algum ser gigantesco passear e que 

tornavam os bairros difíceis de serem ven-

cidos a pé. A atmosfera do lugar também 

me chamou a atenção: não importava quais 

fossem as condições climáticas, uma mas-

sa espessa e esbranquiçada dominava o ar, 

amainando os contrastes entre os elemen-

tos da paisagem, como se um filtro do Pho-

toshop tivesse sido aplicado sobre o mundo, 

fazendo com que o sol pleno — era verão 

— se transfigurasse numa incidência baça, 

que vinha se deitar doente sobre mim. O ar 

carregado, somado ao grande volume de 

pessoas por todos os lados, resultava uma 

atmosfera insuportável. 

Essa percepção se arrefecia apenas nos 

ambientes internos que, por suas dimen-

sões, não chegavam a mostrar as partículas 

em suspensão, fazendo com que me sen-

tisse numa atmosfera límpida novamente. 

Nesses lugares, nos restaurantes popula-

res onde acabava pedindo pratos aleató-

rios pois indecifráveis nos cardápios — sou 

analfabeto no mandarim — encontrava um 

ambiente acolhedor. Para além do aconche-

2120



go do alimento, podia me comunicar com 

os chineses até onde meus gestos se faziam 

compreender. Notava que as pessoas pa-

reciam curiosas quanto à minha presença 

e me perguntava se o interesse seria uma 

sobrevivência dos tempos em que o país se 

fechara para o ocidente, me configurando 

assim, do ponto de vista deles, como uma 

espécie de imagem de algo exterior. Lamen-

tava não dominar o idioma pois gostaria de 

perguntar esse tipo de coisa a essas pes-

soas, se bem que a situação provavelmen-

te dependesse dessa incomunicabilidade: 

uma vez que pronunciasse uma palavra em 

mandarim, suponho que a situação se des-

manchasse instantaneamente e, ao invés 

de sermos como que um besouro e um grilo 

tateando suas antenas em silêncio e depois 

retomando o caminho, seríamos apenas 

duas pessoas conversando sobre o futebol 

brasileiro ou o sucesso econômico da China 

— conversa que de fato tive quando encon-

trei quem falasse inglês.

Após voltar ao Brasil, passado pouco 

mais de um ano, conheci por coincidência 

a Cristina Chen, brasileira, filha de chine-

ses. Quando visitava a casa dela e de seus 

pais, podia finalmente compreender alguns 

lampejos que chamaram minha atenção 

naquela viagem, como uns cartazes com 

ideogramas pendurados de ponta-cabeça, 

um ingrediente que me capturava nas ti-

gelas que comi em Pequim, que descobri se 

tratar do óleo de gergelim torrado, e alguns 

sons recorrentes nas frases que ouvia nas 

conversas dos outros e nos anúncios dos 

alto falantes do metrô — ela falava manda-

rim fluentemente. Seguimos como um ca-

sal. Em certa altura passamos a morar jun-

tos. Em 2018, pensando sobre nossas férias, 

decidimos viajar à China, país que ela ainda 

não conhecia. Para ela, a viagem tinha uma 

finalidade dupla: pesquisar assuntos relati-

vos à sua pesquisa de mestrado e visitar fa-

miliares. Quanto a mim, resolvi fotografar 

as cidades por onde andamos: Xangai, Han-

cheu e Nanquim. Guardava na lembrança as 

fotografias que fizera em Pequim e passei a 

buscar aquelas condições de luz que tanto 

me chamaram a atenção anos atrás. Como à 

época também desenvolvia um ensaio cen-

trado na dimensão de simulacro da imagem 

fotográfica, sua infiltração dialética no real 

e respectiva dimensão icônica, segui imbu-

ído dessas ideias.

De volta a São Paulo, editei as ima-

gens. Me pareceu que a série sintetizava 

e corporificava reflexões com as quais me 

ocupava no período. Com a primeira ver-

são do trabalho impressa e encadernada, 

apresentei o trabalho junto a outros ma-

teriais na banca de qualificação, realizada 

em março de 2019. Após essa etapa, muni-

do dos comentários feitos pelos professo-

res, concluí que deveria deixar o trabalho 

descansar por algum tempo. Em outubro, 

enviei um dos exemplares do ensaio para 

uma seleção de fotolivros promovida pelo 

Festival Zum - IMS. O trabalho foi escolhi-

do para integrar a exposição do festival, 

realizada na Biblioteca de Fotografia do 

Instituto Moreira Salles.

Ainda durante esse período em que dei-

xei de lado a edição do ensaio, pude final-

mente ver outras fotografias da viagem que 

permaneciam ocultas. Em função das deze-

nas de máquinas de raio-x pelas quais meus 

negativos passaram durante o itinerário — 

na China todas as estações de metrô exigem 

que bolsas e mochilas dos passageiros se-

jam radiografadas — tinha ignorado aque-

las películas pois julgava que tivessem sido 

danificadas. Mas certo dia, aproveitando 

que revelaria outros rolos, incluí os filmes 

da viagem num pedido de revelação ao Gibo 

Lab. Quando enfim me deparei com a folha 

de contato, notei que as fotografias tinham 

passado ilesas pelas máquinas de raio-x. 

As imagens pequeninas, circundadas pela 

superfície preta e austera do papel foto-

gráfico, me atravessavam, mal podia me 

recordar das motivações conceituais que 

me levaram a fotografar, apenas a distância 

que se impunha cada vez maior entre uma 

manhã nas plantações de chá verde e a ca-

deira do meu quarto, onde estava sentado.

Em 2020, voltei a editar o ensaio. Optei 

por retirar algumas fotografias que me 

pareciam excessivas e incluí outras, origi-

nárias tanto da viagem de 2012 quanto do 

negativo que pude então escanear. O livro 

resultante perdeu dezesseis páginas e ga-

nhou uma nova capa, desta vez mole, su-

portando uma das fotografias em película 

do negativo redescoberto.
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Curso Provas de Impressão - IMS

A imagem, segundo a análise comum, está de-

pois do objeto: ela é sua continuação; vemos, 

depois imaginamos. Depois do objeto viria a 

imagem. “Depois” significa que cumpre, em 

primeiro lugar, que a coisa se distancie para 

deixar-se recapturar [...] O distanciamento está 

aqui no âmago da coisa. A coisa estava aí, que 

nós apreenderíamos no movimento vivo de uma 

ação compreensível e, tornada imagem, ei-la 

instantaneamente convertida no inapreensível, 

inatual, impassível, não a mesma coisa distan-

ciada, mas essa coisa como distanciamento, a 

coisa presente na sua ausência [...] aparecendo 

na qualidade de desaparecida.12  

Maurice Blanchot

12 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Trad. 
Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2011., p. 279

Em novembro de 2019 estava no aeroporto 

de Frankfurt, numa ponte aérea de Xangai 

para São Paulo. Liguei meu celular, fazia 

quase um mês que não entrava na internet 

pois a maioria das redes sociais do ocidente 

são bloqueadas na China. Quando me co-

nectei ao Wi-Fi do aeroporto, meu telefone 

passou a apitar nervosamente com noti-

ficações de e-mails, mensagens e ligações 

perdidas. Quando abri meu e-mail, vi uma 

mensagem da profa. Celina Yamauchi, mi-

nha colega do GPIF, que datava de alguns 

dias. Ela queria saber se eu teria interesse 

por ministrar um curso no IMS Paulista so-

bre provas de impressão. A sugestão tinha 

partido de meu orientador que, naquele 

período, não tinha agenda para ministrar 

o curso e, a par de meus estudos, me indi-

cou. Ainda no aeroporto, comecei a escre-

ver um plano de aulas pois a oportunida-

de me pareceu muito estimulante e, após 

alguns dias, depois de enviar o projeto do 

curso, marcamos uma reunião com a Joan-

na Americano Castilho, coordenadora da 

área digital da Reserva Técnica Fotográfica 

do Instituto Moreira Salles. Após conversar 

com Celina sobre aspectos logísticos, do 

emprego de uma impressora Epson Sure-

color P9000 para impressão de provas dos 

estudantes, o uso de tipos diversos de papel 

e a operação de alguns programas de edi-

ção de imagens aliado ao emprego de um 
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Sonâmbulo

...apenas a nós é dada a labuta das expressões 

faciais e dos gestos, apenas em nós a dor parece 

alhear-se numa expressão, facial ou linguística. 

Pois afirmo que mesmo aí, quando recebemos a 

mordida do nosso assassino [...] mesmo aí menti-

mos, e fabricamos com nossa cara um falso duplo 

para nos poupar.16

Nuno Ramos

16 RAMOS, 2008, p. 21

O ano de 2019 teve início nas piores condi-

ções possíveis. Testemunhávamos o começo 

de um governo abjeto e, individualmente, 

passava por questões pessoais, como se diz. 

Talvez em função dessa conjuntura desnor-

teante, deixei de conseguir dormir direito. 

Não raro permanecia acordado olhando 

para o teto até ouvir os sabiás lá fora, cujo 

canto sentenciava: tarde demais, não vai de-

morar para o dia clarear. Desistindo do sono 

de uma vez por todas, saía e perambulava 

pelos quarteirões adjacentes ao meu prédio. 

Dia após dia, os percursos se sedimenta-

vam em itinerários sem paradeiro. Passei a 

reconhecer um dos pontos altos dessas ca-

minhadas: o Minhocão, situado a três qua-

dras de casa e em cujas sombras encontrava 

conforto. Em algum momento que ignoro, 

comecei a levar comigo minha câmera; 

na medida em que o outono se aproxima-

va, percebia um contraste cada vez maior 

entre as luzes e as sombras sob o viaduto. 

Também me interessava observar as pesso-

as — eu ali incluído —, submergindo e emer-

gindo da escuridão, como se fôssemos uma 

espécie mutante e estrupiada de cetáceo. 

Mantive essas caminhadas por quase todo 

o ano, no início eram uma consequência da 

insônia, depois adquiriram autonomia, se 

expandindo para outros lugares. Durante 

o processo, ao abrir as imagens no compu-

tador, me lembrava e perseguia algo ainda 

quais estávamos lidando seriam ainda me-

lhor observados se imprimíssemos provas 

em gráfica. Combinei informalmente com 

a turma que faríamos a impressão de algu-

mas folhas na Ipsis, em datas posteriores ao 

fim do curso, em junho. Fizemos assim dois 

encontros em minha casa, um para que os 

ensinasse a fechar os arquivos para impres-

são e outro para  observarmos os resultados 

finais impressos em Indigo 10.000. 

espectrofotômetro, ficou determinado que 

o curso ocorreria entre abril e maio de 2019. 

Chegado o primeiro dia, me deparei com 

uma turma heterogênea em relação aos 

conhecimentos relativos à imagem digital. 

Nos primeiros encontros, procurei abor-

dar questões teóricas da colorimetria, que 

vinha estudando desde 2017. Me apoiei nas 

aulas de meu orientador e, ao notar expres-

sões de interrogação na sala, procurava 

ilustrar os conceitos sobre os quais falava 

com exemplos, imagens que tinha impres-

so anteriormente que continham erros (as 

mais valiosas para me fazer compreender). 

Depois da introdução, passamos a discu-

tir a série de imagens que cada pessoa de-

sejava elaborar ao longo do curso. Alguns 

ensaios continham imagens instigantes e 

pensei ser uma pena que não tivéssemos 

todo um semestre para nos aprofundar em 

questões poéticas anunciadas naquelas fo-

tografias. Depois de estabelecer esses con-

juntos, passamos a imprimir provas com a 

impressora Epson, experimentando papéis 

foscos e brilhantes. Nessa altura também 

criamos perfis ICC para cada papel escolhi-

do e calibramos os monitores dos compu-

tadores do ateliê.

Ao fim do curso, após termos impresso as 

provas das séries de cada participante em 

jato de tinta, pensei que seria muito impor-

tante demostrar como os conteúdos com os 
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modulações cromáticas seriam depositadas 

sobre o papel, cuja superfície imaculada, o 

nada, simulava a luz absoluta.  

Após reunir algumas dezenas de ima-

gens, editei um primeiro boneco de um 

livro. Como suporte, utilizei o papel Gar-

da Kiara 135g/m², a modo de aproveitar a 

ampla faixa dinâmica19 que o caracteriza, de 

modo que alcançasse tons escuros profun-

dos. Quanto ao formato, optei por utilizar 

as dimensões de 240 x 320 mm (formato 

fechado, largura x altura). O título que 

empreguei num primeiro momento era 

Sonâmbulos, mas assim que li a palavra im-

pressa, me pareceu falso estabelecer essa 

alteridade tão típica aos fotógrafos: eles, 

sonâmbulos. Quando excluí a letra s ao final 

da palavra, tudo pareceu se acertar como 

na troca entre duas lentes na cadeira do 

oftalmologista, uma vez que se tornava 

possível a indeterminação de quem fosse o 

sujeito a nomear o volume.

19 Tradução livre do termo dynamic range, que des-
creve a razão entre o maior e o menor valor numa 
determinada escala de luminância. Uma imagem 
com uma faixa dinâmica diminuta oferece poucas 
gradações tonais entre os valores absolutos de cla-
ro e escuro, enquanto uma imagem com faixa dinâ-
mica mais extensa possui valores mais abrangen-
tes entre tais valores limítrofes (Cf. https://www.
cambridgeincolour.com/tutorials/dynamic-range.
htm (acessado em 27/01/2021). No caso do papel 
em questão, em decorrência de sua superfície ser 
revestida com um primer, sua capacidade para pro-
duzir pretos profundos se torna maior em função 
da maneira mais uniforme e superficial como a tin-
ta se deposita sobre o suporte.

Naquele primeiro boneco, um tanto 

seduzido por ter em mãos as fotografias 

impressas em grandes dimensões, optei 

por não costurar o livro, que se apresen-

tava como um caderno único de folhas 

soltas. Sentia apego por reaver as ima-

gens em sua extensão original e, como 

subterfúgio, me convenci de que seria 

interessante a liberdade de novas confi-

gurações das imagens criadas por quem 

manuseasse o livro. Mas grande parte 

do trabalho dependia de encontros me-

ticulosamente premeditados entre as 

metades das imagens. Tal operação era 

possibilitada pelo fato da dimensão do 

livro aberto possuir a mesma proporção 

de altura e largura do enquadramento 

da fotografia em 35 mm (e de seu simu-

lacro digital, minha câmera): a razão de 

3:2. Ao dividir esse quadro pela metade, 

nas páginas do livro, duas imagens se 

combinavam e o processo de edição tira-

va partido dessa junção formal.

Nos bonecos subsequentes, seguindo 

uma sugestão de meus colegas de GPIF, do 

João e da Stela, que me ajudaram a pensar 

mais objetivamente sobre o assunto, desisti 

de deixar as folhas soltas e resolvi também 

experimentar outro papel, o Munken Pure 

Rough 120 g/m². Essa decisão quanto ao pa-

pel veio da conclusão de que o suporte seria 

mais adequado ao tratamento das imagens, 

inominado das xilogravuras de Oswaldo 

Goeldi e dos desenhos a nanquim de Alberto 

Breccia. Em ambos os casos, não raro vemos 

figuras afundando ou irrompendo nas som-

bras. Notamos essas silhuetas destacadas en-

quanto duram suas posições cabais em plena 

escurião e, num desenvolvimento dessa lógi-

ca, ainda que não as distingamos, há que se 

supor as sombras infestadas de outros seres, 

se bem que tão mesclados àquele mundo, que 

tanto faz serem mulheres, um casarão aban-

donado, os cegos de Sabato percorrendo Bel-

grano17 ou um urubu bicando uma carcaça. 

No caso de Goeldi, Nuno Ramos descreve com 

precisão aquilo que eu buscava:

“Para Goeldi [...] a xilo [...] é antes de mais 

nada uma técnica de vedação, isto é, de enco-

brimento de um campo onde a profundidade 

está inteira. [...] o entintamento da chapa de 

madeira [...] esse negro de fundo não é técni-

co, mas já poético.” (RAMOS, 2019, p. 177)

Tais considerações estéticas encontra-

vam consonância com escritos dos histo-

riadores Jean-Claude Lemagny e Victor 

Stoichita, que lia à altura.18 No caso do pri-

17 Me refiro à adaptação que Alberto Breccia fez 
para os quadrinhos de um dos contos do livro Sobre 
héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, de nome Infor-
me sobre cegos (Cf. BRECCIA, 2020).

18 Os livros mencionados são A sombra e o tempo, de 
Lemagny e Breve história da sombra, de Stoichita.

meiro, o autor define a sombra como espé-

cie de corpo da fotografia: 

“...o que constitui toda fotografia, em última 

análise, é o vestígio invertido da luz, a sombra. 

Ela (a fotografia) tem um corpo de sombra.” 

(LEMANGY, 2008, p.188) e mais adiante: 

“No real, o que está primeiro, o que está vivo 

[...] o que é positivo, é a luz. A luz se move pois 

ela vem, descende, ricocheteia. A sombra não é 

mais que sua ausência, é passiva, não é senão 

negação. Na obra, na imagem, é o contrário. O 

que está primeiro, aquilo que dá estrutura, que 

tem uma qualidade de superfície e de matéria, 

o que dá o sentimento de espessura, o que está 

vivo, o que vibra, é a sombra. A sombra atua 

pela recepção, acolhida ou resistência à luz. O 

resplendor da luz, seu movimento, surge tão 

somente graças à materialidade profunda da 

sombra (Ibid., p.200)

Muito embora os procedimentos com 

os quais estivesse envolvido (aqui me re-

firo à fotografia digital) fossem diferentes 

daqueles aos quais Lemagny se referia (a 

fotografia em gelatina de prata), suas refle-

xões se mantinham atuais. Aquelas simples 

constatações relativas ao corpo de sombra 

da fotografia se mantinham e até se expan-

diam: era possível dizer que todos os esfor-

ços investidos na impressão das imagens 

dependia disso, de como as sombras e suas 

2928



Matinal

Nossa felicidade ou infelicidade pessoal, nossa 

condição terrestre, tem uma grande importân-

cia em relação àquilo que escrevemos. Disse an-

tes que, no momento em que alguém escreve, 

é miraculosamente impelido a ignorar as cir-

cunstâncias presentes da própria vida. Certa-

mente é assim. Mas ser feliz ou infeliz nos leva a 

escrever de maneiras distintas. Quando somos 

felizes, nossa fantasia tem mais força; quando 

somos infelizes, então é nossa memória que age 

com mais vivacidade.21

Natalia Ginzburg

21 GINZBURG, pp. 86-87

Já em meio ao contexto de isolamento so-

cial provocado pela pandemia de Covid-19, 

comecei a reler e reescrever alguns textos 

que acumulei ao longo do doutorado. Tais 

escritos provinham de cadernos de dese-

nhos e anotações e, em sua grande maio-

ria, continham reflexões sobre a imagem 

originadas em lembranças de minha in-

fância. Ao fim de março, procurei organi-

zar alguns desses textos e, ao arrematar 

o primeiro deles — o texto de número um 

do volume entregue — vislumbrei uma 

saída para expor reflexões concernentes 

à filosofia da imagem que se diferiam da 

escrita acadêmica. Tais reflexões circun-

davam assuntos como a imagem enquan-

to fenômeno instável, a noção de duplo, 

o simulacro e os cruzamentos e interpe-

netrações dos olhares (olhar e ser visto, a 

implicação do olhar do outro na imagem 

que fabricamos e vice-versa). A evocação 

da infância, das experiências inaugurais 

nos campos da percepção visual, do pro-

cesso de aquisição da linguagem verbal 

e do convívio com familiares, criava um 

ponto de partida oportuno para a escrita, 

permitindo me aproximar aos tópicos ci-

tados segundo um viés literário. 

Esse processo de escritura, por sua vez, 

revelou aos poucos uma profunda relação 

com os estudos dedicados à memória ini-

ciados nos tempos do mestrado os quais 

que deveria possibilitar uma submersão de 

certas formas na sombra, reforçando aquilo 

que mencionei anteriormente. Com o papel 

fosco, seriam justamente as baixas luzes 

que se mesclariam.20 Ademais, notei que 

a superfície impressa em cores escuras do 

Garda Kiara 135 g/m², quando manuseada, 

propiciava o depósito gorduroso dos dedos 

das pessoas, efeito que não julgava contri-

buir para o projeto gráfico e que foi evitado 

com o novo papel.

Em sua versão final, impressa entre no-

vembro e dezembro, também modifiquei as 

dimensões do livro, que passou a ter 178 x 232 

mm. No tocante à capa, empreguei o papel 

Superfine Eggshell 270 g/m² impresso todo 

em preto apenas com o título em branco.

20 Ainda sobre a obra de Goeldi “Apenas uma estrei-
ta faixa de luz os separa do ambiente em que se movem. 
E no entanto nada os acolhe. Curvados, eles precisam 
atravessar uma atmosfera espessa, que lhes dificulta os 
movimentos.” (NAVES, 2019, p.163)
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te de minha bisavó, mãe desta minha avó 

que falecia. Em meio ao velório e sepul-

tamento, fui acudido pela observação das 

diferenças entre minhas lembranças e 

o lugar real; espécie de jogo dos sete er-

ros que acabou por tornar aquilo mais 

suportável. Mas simultaneamente havia 

uma sensação inquietante de viver nova-

mente algo que já tinha vivido, uma re-

petição que me lembrava de um espanto 

que sentia quando, em criança, entre um 

chocolate e outro, me dava conta de estar 

celebrando, assim como no ano passado, 

a morte e a ressurreição de Cristo, tudo 

aquilo mais uma vez, ao que pensava — 

haverá um dia em que ele deixará de morrer? 

Passado algum tempo, antigas lembran-

ças de minha avó se tornaram mais e mais 

frequentes, como se tivesse ingerido uma 

substância alucinógena à qual num pri-

meiro momento julgara estar imune mas 

que, com o passar das horas, se apoderou 

de mim com toda força. A partir dessas 

experiências escrevi os capítulos onze e 

catorze; esse último tendo que ser comple-

tamente reescrito em virtude do ocorrido.

Entre setembro e outubro, após alguns 

experimentos de editoração, entrei em 

contato com a Rosana para discutir a via-

bilidade do projeto gráfico. O problema 

que nos afligia provinha do fato de que 

todas as páginas da publicação apresenta-

julgava superados à altura. As leituras que 

fizera naqueles tempos se atualizaram, es-

pecialmente as obras literárias que trata-

vam do tema, cujo ponto inicial se tratou 

da recherche proustiana e posteriormente 

se expandiu para outras narrativas, tanto 

ficcionais quanto memorialísticas.22

No tocante ao trabalho em fotografia 

do ensaio, sem poder sair de casa, me 

restou observar os percursos da luz do 

sol dentro dos ambientes domésticos. As 

refrações, difrações e ref lexões lumino-

sas em superfícies como vidraças, espe-

lhos, pisos, paredes e tetos passaram a 

me absorver a tal ponto que comecei a 

fotografar esses fenômenos. Observando 

as imagens em meu monitor, me interes-

savam as aproximações e semelhanças 

entre o diminuto e o gigantesco, paisa-

gens habitando o canto do quarto. Me 

22 Cito como referências centrais os escritos 
memorialísticos de Natalia Ginzburg, Thomas 
Bernhard, Walter Benjamin, Hervé Guibert, Os-
car Nakasato e John Updike e as prosas ficcionais 
(se bem que f lertam com a escrita memorialís-
tica em maior ou menor grau) de Nuno Ramos, 
Raduan Nassar, Kenzaburo Oe, Yukio Mishima 
e Junichiro Tanizaki. No caso particular desses 
três escritores japoneses e de Nakasato, brasilei-
ro de origem nipônica, a leitura de suas obras se 
insere num interesse que tenho pela produção 
artística relacionada ao país asiático, com o qual 
possuo um vínculo genético, porém não cultural, 
uma vez que praticamente não tive contato com 
meus antepassados japoneses. Nesse sentido a 
busca pela memória coletiva (HALBWACHS, 2003, 
p. 31) do país se coloca como recurso alternativo 
à ausência de uma memória individual, familiar.

ocorreu que esse tipo de percepção pare-

cia reverberar o olhar infantil sugerido 

no texto incidentalmente. Experimentei 

então sobrepor os textos — nessa altura 

ainda em fase de composição — às ima-

gens e, ainda que de início a ideia me pa-

recesse infrutífera, comecei a notar pos-

sibilidades da criação de duas narrativas 

em paralelo: uma visual e outra textual, 

sem, contudo, estabelecer uma lógica 

ilustrativa entre elas. Segui assim com a 

escrita e com as fotografias, essas últi-

mas, um tanto inspiradas pela viagem de 

Xavier de Maistre.23

Outro evento que exerceu impacto so-

bre a escrita do livro ocorreu em agosto. 

Na altura, uma extensão significativa dos 

textos já tinha sido escrita. Numa tarde, 

enquanto minha avó se recuperava de 

uma cirurgia para reparar um fêmur que 

se quebrara numa queda, recebi o telefo-

nema de meu pai dizendo que ela tinha 

falecido em virtude de uma embolia pul-

monar. No dia seguinte fomos a Biritiba 

Mirim, ao local onde ela seria enterrada. 

Tinha acabado de revisar um texto des-

crevendo exatamente aquele cemitério, 

quando o visitei em decorrência da mor-

23 Me refiro aqui ao livro Viagem ao redor de 
meu quarto, de Xavier de Maistre, espécie de au-
tobiografia escrita no século XVIII quando o autor, 
condenado a ficar preso em seu quarto após um de-
sentendimento carnavalesco, utiliza as semanas de 
clausura para escrever.

vam imagens sangradas.24  Tal característi-

ca poderia fazer com que, após costurado 

e colado, ao ser aberto, a cola presente no 

encontro entre os cadernos do livro ras-

gasse as impressões, inviabilizando o pro-

jeto como um todo. Para verificar a ques-

tão, decidi imprimir dois bonecos do livro, 

um em papel brilhante e outro em papel 

fosco.25 Uma modificação que optei por fa-

zer foi redimensionar o livro, que inicial-

mente teria 130 x 180 mm (largura x altura 

em formato fechado). Decidi utilizar o ta-

manho padrão dos outros livros, de 178 x 

232 mm, para que a superfície de contato 

entre a cola e o papel fosse proporcional-

mente menor em relação ao formato ante-

rior. As novas dimensões também permi-

tiram a criação de um padrão de formato 

entre os três livros com os quais vinha tra-

balhando, uma dentre muitas sugestões 

da Stela, minha atual companheira, cujo 

olhar sempre me fascina pela pertinência 

que lhe é característica. 

Como na altura ainda não tinha impres-

so nenhuma imagem da série, teria que fa-

zer a tiragem dos bonecos sem prova, con-

tudo, ao conversar com meu orientador em 

24 O termo é utilizado no design editorial para 
descrever imagens que ocupam integralmente as 
páginas duplas de uma publicação; a imagem ex-
trapola, sangra, os limites das páginas.

25 Os papéis utilizados nos bonecos foram o Garda 
Kiara 135 g/m² e o Munken Pure Rough 120 g/m², 
esse último, o suporte empregado na edição final.
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...chegou diante do Vermeer, de que se lembra-

va como sendo mais luminoso, mais diferente de 

tudo o que conhecia, mas onde, graças ao artigo 

do crítico, reparou pela primeira vez numas figu-
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aumentavam; não tirava os olhos, como faz o me-

nino com a borboleta-amarela que quer pegar, do 

panozinho de muro. 'Assim é que eu deveria ter 

escrito', dizia consigo 'Meus últimos livros são 

demasiado secos, teria sido preciso passar várias 

camadas de tinta, tornar a minha frase preciosa 

em si mesma, como este panozinho de muro.26

Marcel Proust

26 PROUST, 2011. p.212.

uma de nossas reuniões de orientação por 

Google Meets (como nos demais ensaios, 

João acompanhou todos os passos do desen-

volvimento do trabalho), ele me aconselhou 

a enviar o arquivo da prova para que ele a 

imprimisse em seu estúdio. Em decorrência 

disto, as impressões foram bem sucedidas 

e, após encadernar os dois exemplares, a 

Rosana e eu concluímos que o projeto era 

viável afinal de contas, especialmente a al-

ternativa impressa em papel fosco que, em 

função de sua porosidade, permite que a 

cola penetre no substrato mais profunda-

mente, criando uma dinâmica entre os ma-

teriais que permite a abertura e o manuseio 

do livro sem nenhum risco para os cader-

nos ou as imagens impressas.

O livro foi fechado em outubro, im-

presso entre novembro e dezembro e en-

cadernado em janeiro.
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年暮ぬ笠きて草鞋はきながら
Sandálias nos pés
E capa de chuva às costas
O ano chega ao fim.

Matsuo Bashō


