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RESUMO

Nesta dissertação, desenvolvo um estudo sobre 
o processo de criação artística através da linguagem 
fotográfica e o fazer criativo entre o texto e a imagem. 
Conduzido por uma narrativa ficcional aliada a 
construção das séries fotográficas, esse texto aborda  
experiências cotidianas, relações ficcionais, questões 
sobre a negritude, o território e a identidade. O processo 
artístico desenvolvido é autorreferencial, fincado no 
olhar sobre a própria vivência de homem negro na 
sociedade  através das relações sociais e das configurações 
territoriais e como elas incidem no processo artístico. 
O ato fotográfico aqui pode ser lido como as chaves, as 
portas e as paredes para a instauração da relação com o 
fazer artístico. A dissertação se coloca nesse território 
imbricado entre a imagem e o texto ficcional como 
resolução poética e esteio teórico para a criação.

Palavras-chave: fotografia, negritude, processos de 
criação artística, território, identidade.
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ABSTRACT 

In the dissertation presented, I develop a study on 
the process of artistic creation through photographic 
language, and the creative doing between text and image, 
conducted by a fictional narrative and through the 
construction of photographic series, address everyday 
experiences, fiction, blackness, territory and identity. 
The artistic process developed is self-referential, focused 
on looking at the black man’s own experience in society 
through social relations and territorial configurations 
and how they affect the artistic process. The photographic 
act here can be read as the keys, doors and walls for the 
establishment of the relationship with artistic making. 
The dissertation is placed in this interwoven territory 
between image and fictional text as a poetic resolution 
and theoretical support for the establishment of creation.

Keywords: photography, race, artistic creation proces-
ses, territory.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre a 
fotografia como ferramenta no processo de criação 
artística. A presente dissertação foi concebida em 
formato de narrativa poético–teórica, tendo sido 
dividida em três textos narrativos sobre um ser: um 
homem que vai crescendo e se transformando com o 
avançar dos capítulos, enquanto processos fotográficos 
são desenvolvidos e analisados. 

Essas narrativas contêm a discussão teórica sobre 
a construção das três séries de imagens fotográficas 
realizadas: Os Contos Fotográficos. Estes acompanham 
o surgimento e o crescimento desse ser: um menino 
preto e tênue como as incertezas, com um olhar fixo e 
duro como pedra que se inventa e se desfaz a todo tempo. 
Suas histórias são contadas por um narrador incerto e 
indeciso que tende a desaparecer sem aviso. Seu corpo, 
feito de fumaça e de luz, lampeja ideias que saem de sua 
boca e dos seus olhos. 

A personagem cresce em concomitância à 
construção das séries fotográficas discutidas no texto: 
seu nome é Menino. Quando jovem, deixa-se chamar 
por Rapaz e, depois, se torna Orimar. À medida em que 
vai construindo as obras de arte (séries fotográficas) a 
discussão acerca do  processo criativo é entrelaçada à 
narrativa de existência da personagem e seu fazer que 
acompanham o texto. A estrutura que a personagem 
percorre não significa uma evolução, mas sim, três 
tempos que se embaralham para estabelecer os processos 
de criação requisitados pelas necessidades intrínsecas ao 
fazer artístico. 

Os Contos Fotográficos apresentados nesta 
dissertação analisam e convergem esse fazer baseado 
na investigação sobre a territorialidade, o íntimo e as 
relações sociais, na busca por um reconhecimento de 
um lugar no fazer artístico. Os Contos Fotográficos 
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são como paredes e recortes em lugares imaginários 
em mim, vistos por diversos pontos, onde é possível 
enxergar cantos e pontas, onde apareço.

Os Contos Fotográficos são um tratado sobre 
a perdição. O perder-se entre imagens que pulsam, 
urgentes, em mim; e insistem em existir, insistem em se 
materializar, desejam se apresentar como arte e não mais 
ficarem rendidas ao plano da imaginação. Essas imagens, 
ora surgem como espelhos, ora como naturezas-mortas 
ou como retratos; impressas em papéis, plásticos, 
rasgadas, refotografadas, espalhadas nas paredes entre 
escombros e tristezas, pontos e cantos, goteiras, águas 
e pedras. Os contos se resvalam entre as coisas; entre a 
imagem que faço de mim e a mentira, o engano. 

No primeiro capítulo, o conto chamado de O Menino, 
traça as origens de um menino sem nome que cisma 
em utilizar da fotografia para propor espaços ficcionais. 
Também mergulhado nas teorias de Joan Fontcuberta 
sobre a ideia da fotografia como veículo de ilusões e sua 
capacidade natural de criar dúvidas sobre a realidade. O 
fazer das imagens se inscreve no pensamento de Luigi 
Pareyson e sua teoria da Formatividade, e o texto analisa o 
processo de criação da obra de arte reflexionando sobre a 
maneira como o artista opera seu fazer. Assim, paisagens 
internas surgem como naturezas-mortas e o conto narra 
a sina do Menino em transformar um território íntimo 
de imaginação através do processo artístico e alcançar 
outros lugares além do desejo singular.

No segundo capítulo, a personagem se apresenta 
como O Rapaz. Sua tarefa anterior, de enredar 
mundos através do processo fotográfico, esbarra na 
necessidade de ampliar o olhar sobre seu território 
e sobre si mesmo. As questões elaboradas no texto e 
nas imagens se relacionam com preocupações sobre a 
questão identitária, evidenciando-se a importância de 
entender o recorte racial enquanto elemento divisor dos 
espaços sociais. Ao mesmo tempo, a série de imagens 
entitulada Baratino - uma gíria popular baiana, que 
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pode siginificar engano, mentira - é materializada nas 
imagens.  O Rapaz, assim como seu antecessor, busca 
dialogar com Joan Fontcuberta, usando a capacidade da 
fotografia como articuladora de ficções visuais parecidas 
com a realidade do mundo e se aprofunda nas camas 
de violência que cercam os corpos negros presentes na 
fotografia, pontuando o conceito da necropolítica de 
Achile Mbembe e o entendimento do uso dos territórios, 
orquestrado pelo pensamento de Milton Santos e seus 
estudos sobre a geografia social. 

No terceiro capítulo,  Orimar apresenta uma 
narrativa que busca uma fluidez poética mais intensa 
e desapega de contextos visuais referenciais concretos 
para mergulhar num universo próprio, já alicerçado 
pelas escritas e visualidades que o antecederam. A 
personagem, Orimar, se apresenta como homem feito, 
cheia de liberdades e desejos de voos. A discussão sobre 
processo de criação se mostra intuitiva e busca uma 
fusão maior entre teorias fotográficas e o ser racializado, 
propondo metáforas acerca da translucidez, e da leveza. 
Novamente, as teorias de Achile Mbembe se apresentam 
para dialogar com a busca por um entendimento 
sobre si mesmo e como tais questionamentos, agora 
fundamentos, podem ser tensionados. 

O desejo de falar e existir, e o processo de conhecer 
a autonomia ante a adversidade de um mundo, que 
propõe leituras racistas ao corpo da personagem guiam 
a narrativa. Esta, por sua vez, aponta possíveis fugas 
em uma proposição que manifesta a própria existência 
como potência. No procedimento metodológico da 
dissertação, assumiu-se o papel de escrita como um 
processo de criação poética, entendendo o lugar do 
artista pesquisador diretamente ligado à tarefa de 
investigar o próprio fazer criativo. Foi determinado que a 
criação tanto das imagens quanto do texto apresentados 
deveria estar num lugar onde fosse possível fundir texto,  
imagem, teoria e literatura ficcional.      
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Apesar de muitas vezes parecer impossível e outras 
improvável, tal possibilidade de construção da pesquisa 
em arte se relacionando diretamente em sua linguagem 
textual ao gesto criativo da produção prática artística, 
funciona como um questionamento sobre até onde vão 
os limites da criação.

Entendendo que, para o artista, “seu caminho não 
é marcado e seguro, como se lhe bastasse enveredar por 
ele para chegar a bom termo, contanto que não apareçam 
dificuldades de execução técnica.” (PAREYSSON, 
1993, p.70). Lanço perguntas e tento respondê-las 
nessa dissertação: Quais regras ou barreiras textuais e 
narrativas no fazer artístico e na produção acadêmica o 
processo criativo pode escalar? Ou melhor, quais morros, 
montes ou pontes pode a criação atravessar? 

Neste sentido, me coloco como autor de enganos, 
inventor de imprecisões, açoitando a representação 
com ficções, emanações de outras realidades, perguntas 
que são respondidas com outras perguntas e algumas 
certezas. Ciente que esse laborioso ofício pode entregar, 
em seu processo, reflexões sobre o uso da fotografia 
para o processo criativo, essa ferramenta de incômodos 
alegres e poderes terríveis que, como o sabre do Deus sol, 
marcou o universo da arte com a presença do homem, 
fixando em chapas de metal, a sombra enganadora em 
que muitos pensaram (ainda pensam!) ser a cópia fiel da 
coisa marcada, sendo ela nada mais do que cicatriz ou 
corte vivo, aberto e inflamado.

Inquieta, a pesquisa está totalmente atrelada ao 
fazer artístico e um fazer autorreferencial que envolve 
o cotidiano como umas das camadas de significado do 
processo. Assim, a construção poética não se ordena 
de maneira linear, a narrativa teórica não se emenda 
facilmente. Como um totem, as partes dessa dissertação 
se sobrepõem, mas não se anulam; se complementam em 
sua complexidade. Unidas em sua similaridade, não no 
seu rigor formal, podem ser lidas separadamente, embora 
uma vez agrupadas nos faz ver o todo: uma pesquisa 
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sobre criação artística onde a imagem fotográfica vai 
além do questionamento da técnica ou do aparelho e 
da suposição de apreensão da realidade, tornando-se 
matéria para a realização artística. 

O aporte teórico foi definido como notas de rodapé, 
buscando não perder o fluxo literário que objetiva o 
texto, uma vez sendo a sua intenção a produção de um 
texto-obra.

O objetivo aqui é friccionar o olho na pele da 
imagem; expor os poros da fotografia; olhar de perto, 
tentando entender o motivo pelo qual a persigo como 
arte e como ela me persegue enquanto impregna meus 
pensamentos de supostos congelamentos e irreais 
apreensões temporais. A escolha por uma narrativa 
literária é recurso fruto do desejo inquieto por entender 
e aceitar um caminho que traga a fusão entre a narrativa 
visual e textual. 

O caminho escolhido se mostrou desafiador, 
inquietante e fortuito, como cair em abismos constantes e 
sentir a escuridão de suas paredes, entregando-se à queda 
até perder o medo. Observa-se assim que percursos de 
criação são processos que carecem ser constantemente 
incentivados e colocados sobre reflexão teórica e sob 
execução constante, com o objetivo de gerar proposições 
ricas ao conhecimento da arte. 
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“Nada mais útil do que uma dúvida a tempo.”

Gabriel García Márquez
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1 O MENINO

Sobre o Menino e sua capacidade de construir 
lugares. 

Deitado na fauna, perseguia sua própria aparência 
criada pela oposição entre seu corpo e a luz do sol. Sua 
sombra, translúcida e negra, era elástica e se agigantava 
entre os galhos, as folhas secas e o chão ocre que se 
espaçavam pelo quintal. A impressão de seu corpo por 
todas as superfícies o fascinava e inquietava: era, para 
ele, uma inquietação e um jogo. 

Estava presente a descoberta de suas capacidades 
criativas. Ele então pensou que o mundo que 
desestabilizava seu olhar poderia ser também inventado 
por si mesmo, moldado de acordo com sua vontade 
incógnita, gerado por sua mente e parido por suas mãos, 
criado por seu olhar. 

Afinal, uma jornada inventiva não é tarefa fácil, 
bem sabemos. É preciso entender as intenções desse 
processo criativo que, embora muitas vezes incerto, está 
fundado sob o seu aspecto processual. E aqui o Menino 
propõe a si mesmo uma tarefa insólita: inventar lugares. 

O motivo de sua busca era um tanto incerto no 
princípio. Pouco a pouco, o desejo de construir lugares 
em que pudesse habitar toda a sua vontade imaginativa 
deixou de ser invisível. Lugares onde fosse possível que 
uma vida repousasse, banhada pela ausência das horas. 
Assim como o mundo não se revelou por inteiro em 
seu início, tampouco a vida se começou caminhando. A 
vontade criativa só pode ser compreendida lentamente, 
embalada ao ritmo do fazer fazendo. Que bom seria 
poder antever a forma desejada, inteira. Porém, se assim 
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fosse possível, estar-se-ia sob o risco de perdê-la durante 
o caminho1. Ou pior, sequer saberíamos o que era 
desejado. Afinal, seria bom que as coisas começassem 
pelo fim? 

Na verdade, não se sabe se o Menino escolheu criar 
esses espaços imaginados ou se eles brotaram diante de 
seus olhos naquela despreocupada manhã em que um 
espelho refletia as paredes e os elementos ordinários de 
sua nova casa. De todo modo, não importa saber agora 
se foram os deuses que lhe sopraram a ambição de fazê-
los ou, por outro lado, se foi a sua inesperada vontade de 
criar, o motivo pelo qual fora levado a pegar sua câmera 
fotográfica e moldar aquelas luzes com as quais surgiam 
suas imagens: espaços materializados no/do invisível. 
Tomou, então, uma decisão para fazer surgirem tais 
lugares: a fotografia. 

Entregue ao anseio de construir territórios com os 
quais fosse possível traduzir suas aspirações criativas e 
saciar sua fome incólume por tornar as coisas existentes, o 
Menino permitiu, sem saber, que sua vida se confundisse 
com imagens: inventou a si mesmo e os seus lugares, 
entre reflexos ora dissonantes, ora consoantes.

Um lugar pode vir a ser entendido sob diversos 
aspectos, mas principalmente sobre as relações de uso 
estabelecidas pelo ser humano enquanto se movimenta 
por ele. Os territórios podem ser físicos ou não.2  Os 
espaços sociais dinâmicos, onde a existência do Menino 
acontece duplamente, se conformam por meio das 
interações - na vida mesma e na sua imagem. É através de 
suas interações, que espaços sociais dinâmicos surgem, 
onde a existência pode encontrar autonomia e sentido.  

É possível criar um lugar ficcional e ambíguo a 
partir das suas próprias relações em qualquer território, 
pensa o Menino. Então, Lugares imaginados nascem 
em um espaço ordinário e tomam forma por meio da 
fotografia, numa desafiadora tarefa. 

2 “O território, hoje, pode ser 
formado de lugares contíguos 
e de lugares em rede: são, 
todavia, os mesmos lugares que 
formam redes e que formam o 
espaço banal. São os mesmos 
lugares, os mesmos pontos, 
mas contendo simultaneamente 
funcionalidades diferentes, 
quiçá divergentes ou opostas.” 
(SANTOS, 2005, p. 256).

1 O artista não tem outra lei 
a não ser a regra individual 
da obra que vai fazendo, nem 
outro guia a não ser o presságio 
do que vai obter, de tal sorte 
que a obra é, ao mesmo tempo, 
lei e resultado de um processo 
de formação”. (PAREYSON, 
1993, p.13).
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Certo dia, ao acordar, o Menino percebeu que 
o espelho caminhara pela casa. Sem parede fixa e sem 
localização exata, ele passeara pelos cômodos. A cada 
olhada do Menino em seus reflexos, o espaço refletido 
pela sua força especular era transformado. Abriu-se, 
assim, grande fresta para a imaginação. Ali, o Menino 
vislumbrou seu universo ficcional e adicionou, com 
seus olhos, formas nas coisas e nos objetos: deu-lhes 
sentido, ao tempo em que lhes deslocou de sua natureza 
ordinária. Era um mundo só seu, visto e revisto pela 
lente da câmera fotográfica. Um mundo nascido do 
ruminar luminoso do reflexo, visto por um (re)corte da 
imaginação e da lente.

Pelo reflexo o ambiente se multiplica: uma porta se 
torna duas; um feixe de luz, milhões; um chão, infinito. 
Mas o espelho3 não deve ser visto como protagonista 
da história do Menino. Sua pertinência está no que 
ele entrega: uma passagem para outro lugar também 
múltiplo, cujo sentido é sempre ressignificado.

 O Menino se indaga sobre o que é preciso para 
inventar um lugar e, dentro de sua casa, começa a 
determinar estratégias visuais elaboradas em fotografias. 
Para criar seu lugar, ele pondera: primeiro é preciso um 
espelho. Não! Ele imediatamente discorda de si mesmo. 
Antes é necessário a mente, donde vem o pensamento, 
a reflexão. Para se construir um lugar, para dar forma a 
existência de alguma coisa, é necessário que se obtenha 
pensamento imaginativo. Depois sim, continua o 
Menino, entram os espelhos, os aparelhos, as câmaras, os 
obturadores, as lentes e as outras infinidades de recursos 
necessárias ao processo de criação.  

Ele se interessa por aberturas provocadas pelas 
refrações do espelho e percebe dentro de si a necessidade 
de criar. Recorre à fotografia, sua companheira mais 
leal (ele descobrirá mais à frente que nem tanto), para 
registrar o já duplo especular e duplicá-lo novamente na 
feitura da imagem. Desinteressado pelo que pode haver 
do outro lado do espelho, o Menino inventa seu próprio 

3 Há inclusive espelhos cujo 
prodígio não é a verdade, 
mas a fantasia, a miragem: 
na continuação de Alice, 
Lewis Carroll mostra que por 
trás das aparências de um 
mundo simétrico escondem-
se insuspeitadas quimeras. 
Os espelhos, portanto, assim 
como as câmeras fotográficas, 
regem-se por intenções de uso 
e seu repertório de experiências 
abrange a constatação 
científica à fabulação poética.  
(FONTCUBERTA, 2010, p. 26).
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mundo enquanto inventa, também, o seu modo de fazer 
artístico. Ele não enxerga um mundo do espelho. Para ele 
esse mundo não existe enquanto imitação, distorção ou 
dualismo da realidade. Não há, no espelho, outro mundo 
independente da fotografia. O que existiu, e que ele viu 
e ainda existirá, é um lugar inventado pela fotografia 
naquela imagem entregada pelo espelho. O resultado 
não está pronto ali; ele se inventa quando fotografado. O 
menino faz a primeira fotografia. 

A fotografia feita pelo Menino surgem com uma 
espécie de spunto4, entendendo que havia uma busca 
anterior, um interesse por imagens que falem sobre coisas 
imperceptíveis, de pouca grandeza e passageiras. Dos 
encontros5 com as provocações visuais que o Menino 
carrega (o gosto pelo reflexo da intimidade), formam-se 
as fotografias da série Lugares. O spunto é elemento de 
inquietudes ramificadas, porém invisíveis, com as quais 
as proposições fotográficas emergem.

É aqui que o caráter inventivo do processo de 
criação toma posse das ações e leva o olho à imagem, a 
mão à câmera. Tais procedimentos são o fazer do artista 
– e o Menino é um deles – , e a tarefa de concepção 
artística é parte intrínseca à formação da obra de arte. 
As tomadas de decisão durante o processo direcionam 
o trabalho à sua adequada finalização e compatibilidade 
com aquilo que foi desejado. O caminho para a feitura 
da imagem é construído enquanto é feito, com cada 
passo; suas direções são definidas no próprio caminhar. 
O Menino, guiado por suas intenções de fazer arte, 
segue compulsoriamente o rumo que o processo de 
formação do trabalho vai definindo em sua necessidade 
de completude. Ao permitir continuar sua inquietante 
tarefa de fazer, entre presságios muitas vezes cegos e 
inauditos, o artista saberá reconhecer as direções6. Isto 
se demonstra pelas incessantes tentativas necessárias ao 
bom termo da forma: do seu surgimento à sua finalização.

Surge, diante do Menino, a necessidade de intervir 
naquela imagem duplicada. As composições se tornam 

4 A essa provocação Pareyson 
denomina spunto, o ponto 
com o qual se inicia o 
processo de criação artística 
e permanece como um guia, 
sempre presente, durante toda 
a operação de feitura da obra. 
(GATTI, 2013, p. 37)

5 Antes do advento da forma, 
algo existe que a anuncia e faz 
pressagiar, que tende a ela e cria 
a expectativa em torno dela, 
que dirige e orienta o artista 
em sua produção. E esse algo é 
a intenção formativa no qual a 
forma, que também só existirá 
quando o processo terminar, 
já atua e age guiando aquele 
mesmo processo de onde 
emergirá na sua totalidade. 
(PAREYSSON, 1993, p.73).

6 O processo artístico traz, 
portanto em si mesmo a sua 
própria direção. Pois o tentar, 
não sendo nem previamente 
regido nem abandonado ao 
acaso, é de per si orientado pelo 
presságio da obra que deseja 
efetivar. E essa antecipação da 
forma não é propriamente um 
conhecimento preciso nem 
visão clara, pois a forma só 
existirá quando o processo se 
concluir e chegar a bom termo. 
(PAREYSSON, 1993, p.75).
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Figura 1: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma, fio e tecidos sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 

Fonte: própria
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mais complexas, impossibilitando identificá-las como 
simples acontecimentos como ou decisões por ele 
deliberadas. É impossível, portanto, decifrar se as coisas 
que formam a imagem no espelho foram deixadas pelo 
Menino ou se o deus do spunto simplesmente as depositou 
ali para que pudessem ser fotografadas. Independente 
de como essa configuração surgiu, a composição das 
imagens servem ao processo criativo do Menino. Para 
ele, essa relação imprevista opera a matéria formativa 
de lugares nas fotografias. A incerteza é bem-vinda ao 
resultado. 

Na imaginação reside uma capacidade de fazer 
brotar lugares para além do espaço físico. Partindo de 
ações e de lembranças, os reflexos da memória criam 
um terreno aberto no qual tanto é possível ver outros 
espaços assemelhados ao devaneio, quanto utilizar 
metáforas para explicar a criação. A invenção é o alicerce 
e as paredes da imaginação: território arquitetado onde 
a poesia fez morada. A criação artística necessita de 
guias que bebam do próprio fazer e se aperfeiçoem com 
as experiências vivenciadas no processo. Essa maneira 
de formar é responsável por transformar os elementos 
capturados pelo aparelho em criação fotográfica. A 
fotografia abandona qualquer vínculo a si atribuída 
como máquina de duplicação para se tornar adição, 
distorção e desatino. “Vai ver seja essa a sua função”, 
pensou o Menino, desatinar o mundo!

Um arrepio toma conta de seu corpo. Inebriado pelas 
pungentes formas horizontais enquadradas no espelho 
à sua frente, decide fotografar a composição retilínea 
ali apresentada. E, sempre que desperta pelas manhãs, 
ergue-se outro horizonte diante de si. Horizonte de mar 
(comparação bem apropriada à maresia é a sensação 
de sonolência ao acordar) com ondas de tecido, pedras 
de espuma e madeira que ocultam criaturas de formas 
geométricas, e águas de profundezas verdes. Abre-se, 
assim, um oceano de possibilidades onde o processo 
criativo e o fazer tomam direcionamento. Inspirado 
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pelas relações com o que lhe motiva a criar, o Menino 
se coloca em um estado de imersão durante a feitura 
da imagem. O fazer assume o leme em meio às marés, 
sendo ele a força impulsionadora do próprio labor. 

Agir por tentativas7 é o método pelo qual se 
descobre e se aperfeiçoa o caminho da sua criação. A 
força movente do artista é o desejo de criar. A vontade 
de fazer e o motivo pela busca de um mundo ainda 
desconhecido (que existe não se sabe ao certo onde) são 
os responsáveis pela existência da imagem e ocorrem 
conjuntamente. Nos encontros com os elementos que 
lhe trazem portas para a criação fotográfica -  o espelho 
e a luz, o reflexo e a madeira, os tecidos, as espumas e a 
luz ofusca de algum incerto amanhecer, as ferramentas 
e as técnicas; - o artista vai cavando a sua estrada, como 
uma trilha aberta em sua própria vida.

Enquanto descobre a maneira de executar a imagem, 
ele a faz sem ter certeza do resultado – ela não está pronta. 
A invenção se dará no mesmo e árduo trabalho de criar. 
O guia de construção da obra é a sua própria elaboração. 
Assim faz o Menino, e o que lhe move é a execução das 
fotografias.

O seu desejo de conceber é o gesto criador que o 
impulsiona, porém, apenas vontade e imaginação não são 
capazes de formar a obra artística; é preciso atrelamento 
à prática, a obra é uma busca ou uma pausa durante a 
procura, a obra é o momento em que se pega fôlego para 
imediatamente depois, voltar à caça, à corrida atrás da 
lebre.

O processo de criação da obra de arte não está 
pronto no pensamento; ele é ramificado, se difunde, e ao 
mesmo tempo turva o caminho percorrido pelo artista 
durante a realização da obra. Ou seja, na relação entre a 
técnica, os materiais utilizados para criar e os conceitos 
operados no seu trabalho. A imagem gerada é essa fusão 
entre desejo, ação e construção pensante, nascida e 

7 O tentar artístico não é 
destituído de guia. Embora 
endossada por doutrinas 
filosóficas e até por 
testemunhos de artistas, a 
teoria afirmando que produzir 
é apenas dar forma a uma 
imagem interior não consegue 
explicar o processo artístico. 
Dizer que o artista primeiro 
acha a forma e depois a executa, 
de sorte que a produção de 
uma obra artística se torna 
a execução em sinais físicos 
de uma imagem interior já 
completa e formada, significa 
deixar escapar a natureza 
do processo artístico. Pois 
separa-se arbitrariamente a 
invenção da realização. O fazer 
é posterior à invenção do modo 
de fazer, a regra individual da 
obra precede a execução desta, 
e a produção artística perde seu 
caráter formativo e tentativo. 
...A execução é, portanto, 
o incerto caminho de uma 
procura, em que o único guia 
é a expectativa da descoberta. 
(PAREYSON, 1993, p.69/70).   



30Figura 2: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma, fios e tecidos sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm.
 Fonte: própria
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aperfeiçoada enquanto é executada.

Suas imagens são produzidas a partir do percurso 
criado por ele mesmo enquanto persegue, com sua 
máquina fotográfica, os reflexos de um mundo criado do 
espelho. Nessa busca ele encontra ou inventa territórios 
– de outras realidades – aos quais chama de lugares. Estes 
territórios ficcionais são o cerne da questão. Ele não só os 
persegue como os executa simultaneamente à criação de 
sua singular maneira de fazê-los: suas imagens abarcam 
tanto o pensamento quanto todo o caminho pessoal e 
intransferível da sua formatividade.

Para o Menino, os materiais se tornam matéria 
para o construir fotográfico: formas transmutadas em 
imagens, mas sem perder as características simbólicas a 
eles já atribuídas como coisas não humanas, encontrando 
o extraordinário no ordinário. Afinal, a criatividade é 
capaz de propor significados indecifráveis, presenças 
inauditas no corpo das coisas. Uma mitologia silenciosa, 
banhada pela luz do sol vai sendo criada pelo Menino a 
partir da retirada das coisas de seu título de banal, pelo 
seu modo de as observar ou de manipulá-las e relacioná-
las com os elementos fotografados. Pequenas sombras 
lhe interessam; rastros de poeira sobre o chão verde 
falam de seu desdém pela ordem do que é dito como 
verdade; recantos mal pintados entregam seu gosto pelas 
fronteiras turvadas do mundo. Cada elemento dessas 
imagens alimenta o universo imbricado das relações 
entre fotografia e ficção por ele criado. Entre a sua função 
cotidiana e o que lhe é atribuído pelo processo artístico 
quando desviado de seu conceito original, o material se 
torna outro, elemento do espaço criado na fotografia.

 Um fio sinuosamente se arrasta feito cobra marinha 
nas profundezas esverdeadas do chão e o Menino se 
lembra dos mares que navegou em outras vidas, e de 
como as águas tentaram afogar-lhe. Talvez até se recorde 
de uma travessia incerta e dos perigos a ele entregues 
como presentes de mal agouro. Porventura, rememora 
também das águas que irá navegar e dos animais 



32Figura 3: Natureza-morta com espelho, corpo, madeira, espuma, fios e tecidos sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria
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ondulantes dos quais será amigo e partilhará segredos 
inconfessáveis. Tudo isso é passível de existência quando 
se é movido pelo fazer artístico e pela experiência, dados 
no processo de criação. Tudo isso é matéria formante que 
se agrega às imagens. O menino crê nas formas viventes, 
suas imagens possuem vida própria e não dependem de 
função externa a si mesmo, seu objetivo é ser ela própria 
em sua perfeição formada8.

O Menino crê na força viva da fotografia, na sua 
independência e não em uma noção de imagem enquanto 
recorte do real9 ou apenas como espaço esvaziado para 
as lembranças. A imagem dá possibilidades de ver 
um mundo além do que pode ser tangível e em sua 
capacidade viva carrega sua própria geração, fundada no 
processo de sua feitura. 

A fotografia contém vida própria. No momento em 
que sua ficção é estabelecida pelo desejo de formá-la e na 
sua execução, possuindo em si mesma formas vivas que 
são agitadas pelo olhar. A imagem não é somente uma 
representação temporal de um mundo existente, ela é 
pensamento e ação, e consegue gerar a si mesmo, a partir 
do desejo formativo, outra coisa que tem atiçamento 
nato (feito brasa viva sob uma camada de cinzas), 
embora, muitas vezes, a imagem gerada se aproxime da 
representação de coisas inanimadas. 

A fotografia, em seu desejo de morte, permite, na 
verdade, uma ressurreição da imagem. Tal qual a pedra 
na qual se repousou o corpo do Cristo e que durante três 
dias, esperou, coberto por um pano, para ser revelado. 
Ao invés de ser sudário, molde que copia a face do 
Salvador, a fotografia é máscara transmutante; tecido 
que revela transformando; registra não aquilo que já foi, 
mas outro ser (ou outra coisa) nascido imediatamente 
do sangue escorrido do rosto marcado. E essa imagem/
mancha de sangue continua se transformando, única 
em sua individualidade. Assim é a imagem fotográfica, 

9 Ao contrário do que pensa 
Roland Barthes - em seu 
momento de aridez e luto 
- sobre a fotografia: “Nesse 
deserto lúgubre, me surge, de 
repente, tal foto; ela me anima 
e eu a animo. Portanto, é assim 
que devo nomear a atração que 
a faz existir: uma animação. 
A própria foto não é em nada 
animada (não acredito em fotos 
“vivas”)” (BARTHES, 2015, p. 
25).

O Menino crê na força 
viva da fotografia, na sua 
independência e não em 
uma noção de imagem 
enquanto recorte do real 
ou apenas espaço esvaziado 
para lembranças, a imagem 
dá possibilidades e em sua 
capacidade viva carrega sua 
própria geração que é fundada 
no processo de sua feitura.

8 “A obra de arte em sua 
perfeição e sua autonomia pulsa 
independente do artista. Uma 
vez acabada, está completa e 
não depende de nada que lhe 
é exterior” (PAREYSON, 1993, 
p.93).
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para cada um que olhe este sudário, outro Cristo se 
revela e faz milagres individuais baseados na fé de cada 
orador que, cegado pela luz de sua revelação, acredita no 
mágico mistério da ressurreição da imagem: a fotografia 
enquanto ressurreição do mundo que apreende, este 
corpo parecido com o anterior se fez novo, ficcionalizado 
pelo sopro da vida da imagem.

A determinação do Menino permite o encontro 
com as imagens através da técnica empregada. O crente 
pensa dominar seu aparelho fotográfico, o Menino 
se apega a ele e não mais vê a câmera como um mito 
construído por si próprio, e vai manipulando-a sempre 
que se encontra com algum reflexo no espelho. Ele tem 
a capacidade de se esquecer do espelho, mas reage com 
surpresa quando se depara com as composições refletidas 
por ele entregues. Assustado, pergunta-se: quem diabos 
arrasta esse espelho para cá? Como lhe é possível ver 
composições diante do trivial, nesse espaço que vai se 
tornando um lugar? É possível entender que vêm do 
encontro entre o pensamento, o espaço e a matéria. 

Os encontros de um artista com os materiais que 
ele fotografa são possíveis pelo seu anseio criador e pela 
experiência gradativa adquirida no fazer. A cada passo 
vai se formando uma maneira particular de criar. O estilo 
do artista é a característica de seu único e personalíssimo 
modo de fazer a obra. Sua maneira única de formar10. 
Ou seja, de encontrar os caminhos exclusivos da arte que 
só podem ser percorridos de maneira singular por ele 
mesmo e por mais ninguém. 

Buscando sua identidade pessoal como artista, as 
contínuas tentativas são importantes para determinar 
o estilo de formar que ele possui. A experiência do 
formar vai sendo firmada na práxis construtiva de 
suas fotografias. A habilidade e conhecimento sobre o 
que se pretende à obra se concretiza na espiritualidade 
formativa.

10 ... o estilo é com efeito o 
irrepetível e personalíssimo 
modo de formar de um autor 
que ele exprime numa ou em 
algumas ou em todas as suas 
obras; e estilo é também o 
modo de formar que estabelece 
um ‘vínculo de parentesco entre 
as obras de autores diversos ou 
de várias épocas. No primeiro 
caso existe algo de pessoal e 
inimitável; no segundo, algo 
de suprapessoal e comum. 
(PAREYSON, 1993, p.36).
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As portas são abertas pelo percurso percorrido. 
As decisões tomadas sobre os processos escolhidos, os 
materiais utilizados, a técnica empregada e o tempo 
de dedicação ao projeto constroem o estilo formador. 
Gradativamente, após inúmeras tentativas, observações, 
análises, crises e dúvidas, o resultado da procura chega ao 
objetivo que é a obra e, consequentemente, o nascimento 
do estilo determinado por ela mesma.

Mas isto não significa que um artista não esteja 
incluído em um ambiente histórico comum a outros 
artistas. Ele vive em seu ambiente, conectado a um 
arcabouço cultural, que é o seu tempo presente e todas as 
implicações sociais que este contém. O artista não pode 
ser percebido como aquém do período histórico em que 
vive, pois por ele é influenciado. Esta sua ligação com o 
tempo e espaço nos quais está inserido não lhe impede 
de transmitir sua marca única nem burlar as normas e 
modos de fazer de seu tempo ou apontar caminhos para 
outras direções que parecem improváveis para a sua 
época mas fazem sentido ao todo ou em momentos à 
frente. É no seu tempo histórico que ele aprende a usar 
as ferramentas e tecnologias para criação artística, e 
tem acesso a outros artistas com os quais convive e se 
relaciona, seja em estudos no ateliê, nas experiências 
práticas das tentativas e fazeres presentes, ou nas 
interações com os elementos que geram intuitos a seus 
propósitos formativos.

O Menino, em sua intensa tarefa de fotografar os 
lugares que inventa e construir suas imagens, também 
suspeita estar inserido no seu tempo histórico, ele 
desconfia também que o seu trabalho está conectado 
com o estado social. 

Mas a obra de arte não responde a autoridades 
temporais estabelecidas cronologicamente, mas aos 
chamamentos do fazer e do investigar as formas de fazer, 
sim. O caminho pessoal e irredutível do fazer a imagem 
deve ser trilhado pelo artista para que se efetive sua 
realização. 
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Pensemos no aparelho fotográfico: o equipamento 
que permite ao Menino inventar mundos. Ele o manipula 
com certo altruísmo; pela sua experiência sabe que a 
fotografia não é refém da pretensa noção de estéticas 
cotidianas e padrões pré-determinados quanto aos 
sentidos de beleza.

Uma imagem pode ser o que é visto em sua 
verdade interna. A fotografia está entre a superfície que 
a contém (impressa ou digital) e o olhar, ou vice-versa11. 
Sua realização se dá no momento em que é constituída 
enquanto imagem, independente de atribuições externas 
ou discursos sociais a que possa corroborar. As respostas 
da fotografia, se é que elas existem, se encontram na 
própria fotografia e não em coisa externa, suspeita 
o Menino. Tal entendimento lhe permitiu optar por 
uma variedade de aparelhos e as fotografias da série de 
imagens que ele produzira puderam ser feitas com uma 
simples câmera digital ou por outros equipamentos que 
aumentaram as possibilidades de jogar com a produção 
das imagens, como as lentes teleobjetivas, ficcionalizando 
um mundo, convertendo e traduzindo os elementos das 
aparências.

As imagens técnicas produzidas através de câmeras 
podem se aproximar de uma verossimilhança; confundida 
com a mera imitação de uma realidade, porém, a 
natureza da imagem fotográfica está intimamente ligada 
ao ilusório e às fotografias dão a dizer algo gerado na 
imaginação. A fotografia é um eterno pulsar de perguntas 
e respostas instaladas na sua superfície.

Ao sentir a pretensa liberdade permitida pelas 
possibilidades do jogo fotográfico, o Menino começou 
a vasculhar espaços à procura de encontros inventivos 
com o espelho, agendados por ele mesmo, ainda sem 
saber: “Quem procura, acha!”, diria uma mãe qualquer 
em qualquer lugar do mundo. Ele então procurava o 
que escondia e encontrava o que ele mesmo fazia existir. 
Sentindo nos olhos o gosto dos encontros, dispunha de 

11 “O significado das imagens 
é contexto mágico das relações 
reversíveis” (FLUSSER, 1985, p.7)
O que vemos ao contemplar 
as imagens técnicas não é “o 
mundo”, mas determinados 
conceitos relativos ao mundo, a 
despeito da automaticidade da 
impressão do mundo sobre a 
superfície da imagem. (FLUSSER, 
1985, p.10).
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seu aparelho fotográfico para engenhar a criação. Criava 
coisas das coisas, ao fotografar. Até então não havia se 
perguntado claramente: “O que é essa fotografia que 
constrói, afinal?” Ia tateando no escuro da ação formativa, 
guiado pelo fazer12. Utilizava a linguagem fotográfica 
como uma grande mestra; mas lá no fundo, dentro de 
si, a questão crescia e, nessa fermentação, se alumiava 
sempre um pouco mais. Logo brotaria a resposta pessoal. 
O Menino segue, munido de seu aparelho e corroído 
pelo seu desejo criador, fazendo as imagens-lugar que 
inventa.

É senso comum que o manuseio de aparelhos 
fotográficos oferece uma sensação de liberdade quando 
esta se dá em conjunto ao domínio técnico, onde a 
ferramenta já carrega em si o resultado. Tal ilusão dos 
fotógrafos, coloca-os apenas sob a rubrica de operadores 
de câmera. A compreensão de que os resultados 
das imagens fotográficas podem ser previstos pelo 
conhecimento sobre o equipamento pode ser pensado 
como uma das muitas máscaras que a fotografia possui. A 
dúvida, disfarçada de certeza, faz-se presente nos gestos 
do fotógrafo que pensa dominar totalmente o aparelho. 
A ideia de possuir total controle sobre a técnica permite 
também criar um mundo particular onde os resultados 
de sua imagem são efeito do seu domínio e habilidade 
sobre o aparelho. Uma noção irreal que permite um olhar 
mais ampliado sobre as possibilidades criativas. Dada 
essa abertura, as probabilidades se expandem e o artista 
vive em seu mundo onde tudo pode ser admissível de 
existir desde que coordene e controle o que a câmera lhe 
entrega. Esta é uma ideia ilusória, mas utilizada como 
vantagem, ao qual o artista se apega para criar.

Deitado em sua cama e espreitando os cantos do 
quarto com os olhos marejados, a sensação de ter sua 
cabeça espremida pelas horas era quase concreta. Um 
teto branco o impedia de pensar em outra coisa que não 
suas imagens. O silêncio gritante das formas onduladas 
recortadas à toa pelo espelho. Decidido a entender mais 

12 Mas um fazer que ao 
mesmo tempo invente o modo 
de fazer implica proceder-se 
por tentativas, e o bom êxito 
de uma operação como essas 
é, propriamente, um sucesso. 
(PAREYSON, 1993, p.60).



38Figura 4: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma, fios e sandálias sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria
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sobre a sua fome pelas imagens-lugares, saiu pela casa a 
vasculhar seus livros com a esperança fiel de achar um 
motivo-resposta que lhe saciasse. Debruçou-se sobre 
pilhas de dúvidas e dentro delas foi cavando imagens 
que o incomodavam, tanto pela semelhança com o seu 
trabalho quanto pela oposição à sua forma de fazer.

Vendo outros seres que, chamados artistas como 
ele, trabalham com o pensamento voltado para alargar 
a noção de representação, o Menino encontrou naquelas 
outras imagens certas intrigas que o apeteceram. Os 
outros utilizam a fotografia intuindo uma discussão 
sobre o lugar da imagem na sociedade. Seus discursos 
ultrapassam os rastros de representação da realidade 
dados pela matéria usada e também inventam outras 
perspectivas sobre o mundo. São trabalhos cuja aparência 
instigam e rejeitam, simultaneamente, a representação e 
ao mesmo tempo são o que parecem ser. O jogo pode soar 
confuso, mas é desta maneira que ele ocorre nas ideias 
do Menino: as coisas são e não são, concomitantemente.

 Uma mão pode inventar uma coisa que já existe 
e ampliar seu sentido, sua espacialidade, de maneira a 
dar a ver elementos além, doar à imaginação matéria 
para enxergar ainda mais do que aparentemente se 
espera. Assim acontece com a ‘Segunda Mão’, avistada 
pelo Menino em dos livros encontrados pela casa. 
Nela é possível compreender o diálogo entre a ideia de 
representação fotográfica, o interesse pela banalidade e 
as relações com a fisicidade da matéria usada. 

Esse outro artista opera em estratégias que 
questionam o espaço da imagem e sua própria existência 
material; tensionam a relação entre o que é impresso e o 
que é adicionado nessa imagem impressa para construir 
outro lugar para si mesmo e para a imagem. Ele cria um 
território imagético no qual a matéria usada transita entre 
a fotografia e a escultura. A totalidade de sua instalação 
é um mundo inventado do mundo por ele vivido, um 
espelho da realidade de reflexos ficcionais.

Entre a marcenaria e a fotografia, essas imagens 



40Figura 5: Natureza-morta com espelho, madeira e tecido  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.
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Figura 6: Marcelo Zocchio, Sem título, [Série Segunda Mão], 2010. Impressão 
jato de tinta sobre papel algodão, cartão, MDF e madeira, Dimensões variá-

veis. Fonte: Marcelo Zocchio.
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acompanham o cotidiano das formas e, nesse ínterim de 
sua entrega aos livros, o Menino se encontra com seus 
interesses – não por influência, mas por reconhecimento. 
Admirado pela banalidade agigantada das imagens, o 
Menino privilegia os fragmentos deixados pelo trivial, 
ciente que, diante da paisagem diária de uma simples 
casa, por exemplo, estão ocultas as perguntas moventes 
do mundo. As grandes dúvidas, e também suas respostas 
(se interessam a alguém!), repousam na poeira das 
horas calmas. As perguntas que agitam o Menino são 
encontradas nessa banalidade dos dias. Talvez suas 
respostas também estejam lá, entre pilhas de roupas ou 
nos chãos de piso gelado daqueles simples cômodos onde 
vive. Mistérios podem habitar lugares, sejam invocados 
na captura fotográfica ou por outro recurso solicitado 
pelo processo de criação artística. 

O Menino também fotografa as coisas dadas como 
banais, pois nelas vê grandiosidades. A seus olhos, os 
vestígios de intimidade revelados pelo reflexo do espelho 
se unem perfeitamente ao restante da paisagem ali 
formada. A maneira de lidar com os materiais escolhidos 
indica o que ele procura em sua imaginação: inventar 
lugares a partir do inventário das coisas disponíveis ao 
seu objetivo poético. 

Cantos de paredes pode falar mais sobre um 
estado de espírito do que um retrato melancolicamente 
encenado. O quase nada pode ser incômodo em seu 
silêncio ensurdecedor. As imagens do banal carregam 
força e possibilidades intraduzíveis à interpretação. 
Afinal, nem tudo o que se vê pode ser imediatamente 
respondido pela elaboração de um significado. O 
significado nem sempre surge primeiro na pessoa 
quando esta se encontra diante de algo. A vida das coisas 
se dá na experiência e se mantém, por vezes e por tempos 
diferentes, além da necessidade de interpretação. Esta 
não tradução é o sopro da presença das coisas: uma vida 
própria, inominável, que reside e repousa nas formas do 
mundo, habitada em seus olhos13.

13 Parece impossível em nosso 
mundo intelectual, pelo menos 
à primeira vista, encontrar 
conceitos que possam satisfazer 
o objetivo da prática (e da 
fundamentação) de alguma 
coisa que não a interpretação. 
(GUMBRECHT, 2016, p.77).
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Figura 7: Marcelo Zocchio, Guarda-roupa [Série Segunda Mão], 2010. Im-
pressão jato de tinta sobre papel algodão, cartão, MDF e madeira, 165 x 125 x 

30 cm. Fonte: Marcelo Zocchio.
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A experiência estética é também composta de 
intensos momentos de percepção, os quais não podem 
ser reduzidos ou qualificados apenas pela tradução 
interpretativa. Estes instantes inomináveis são uma 
epifania diante da experiência e acontecem indistintos 
ao sentido. A presença não pode ser colocada dentro da 
ideia de compreensão do acontecimento. Ela, a presença, 
é percebida na experiência humana diante do mundo, 
como uma resposta inaudita, intraduzível, tal qual o 
Menino procurava e via nos outros artistas.

A série de fotografias “Aluga-se”, do fotógrafo 
Pedro David, apresentam um positivo trabalho onde 
podemos compreender esse jogo de interesse pelo 
banal e ao mesmo tempo observar como o conceito 
de presença pode ser alternativo à noção de sentido. O 
ensaio apresenta imagens de apartamentos que o artista 
visitara a procura de uma morada. Durante as visitas, 
ele fotografa os espaços vazios, e acaba criando imagens 
onde a luz natural desliza pelas paredes lentamente, 
deixando um sentimento de melancolia e certa leveza 
nos ambientes. A luz perpassa paredes e chão de 
madeira, fala sobre encantos e conta histórias opacas de 
um território urbano, permitindo, às imagens (apesar 
de se encontrarem conectadas com o estilo da natureza-
morta) anunciar sua vida própria, um inanimado vivo. 
O artista procura de fato, um espaço para habitar seu 
corpo e fazer morada, mas acaba criando um lugar para 
habitar seu imaginário fotográfico.

 Vale ressaltar que a presença não está contida 
somente nas formas simples, não só se é possível 
identificá-la, através de imagens que beirem a abstração, 
pelo contrário, a presença14 se faz em todo momento 
onde a criação está e já sabemos que o gesto criador não 
se limita somente ao fazer artístico definido.

Muitos artistas se valem de operações parecidas, 
onde o cotidiano é posto como matéria-prima. Eles 
determinam um sistema de regras a ser seguido para 

14 ...gostaria de mencionar 
minha recordação de um 
guia turístico no Japão, que, 
depois de me ter descrito 
os significados precisos, um 
por um, de cada uma das 
diferentes rochas num famoso 
jardim de pedras, acrescentou: 
“Mas a beleza dessas pedras 
também está em que elas estão 
sempre chegando perto do 
nosso corpo, sem nunca nos 
pressionarem.” Um mundo 
assim, um mundo onde as 
pedras estão constantemente 
chegando perto e onde a 
verdade pode ser a substância, 
ou seja, o mundo da cultura da 
presença, é um mundo em que, 
[...], os seres humanos querem 
relacionar-se com a cosmologia 
envolvente por meio da 
inscrição de si mesmos, ou 
seja, de seus próprios corpos, 
nos ritmos dessa cosmologia. 
(GUMBRECHT, 2010, 
p.108/109).  
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Figura 8: Pedro David. Canaã #3. Série: Aluga-se. Fotografia analógica, im-
pressão digital por pigmentos minerais sobre papel de algodão. 

110 x 110 cm. Fonte: Pedro David.
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Figura 9: Pedro David. Ouro#2.Série: Aluga-se. Fotografia analógica, impres-
são digital por pigmentos minerais sobre papel de algodão. 110 x 110 cm. 

Fonte: Pedro David.
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construir suas fotografias, que podem ter relação com o 
tempo (fotografar o mesmo lugar, todos os dias durante 
um ano), o espaço (fotografar diferentes paisagens em um 
mesmo ângulo) o contexto social (registrar um mesmo 
evento cultural todos os anos), e estarem baseadas na 
repetição ou nas coisas encontradas. A insistência na 
relação com o banal e cotidiano faz surgir procedimentos 
que vão além do recorte de cenas na trivialidade: os 
processos dos artistas se coadunam com o ordinário a 
ponto em que a matéria-prima para o processo de formar 
a obra seja todo o estado de banalidade presente.

O Menino quer inventar um mundo para si, ao 
mesmo tempo em que constrói um lugar habitável para 
o seu ser fotográfico/artístico. “É preciso tentar existir 
por si mesmo”, diz Evgen Bavcar, em sua invisibilidade 
mágica, donde é capaz de “fotografar o invisível” e 
mostrar que a presença é motivação à existência e antes 
de definir uma imagem, tomamos seu efeito inominável, 
estamos prenhe15 desse entusiasmo indefinido, que 
ocorre distinto à interpretação do mundo. A presença é a 
resposta “silenciosa” ao sentido, ela se dá sem necessidade 
da interpretação e sua causa, libertando, assim, a obra de 
arte da obrigação da representação. 

Na imaginação existe uma capacidade de brotar 
lugares além do espaço físico. Partindo de ações e 
lembranças, os reflexos da memória criam um terreno 
aberto onde é possível, ver outros espaços assemelhados 
ao devaneio e utilizar metáforas para explicar a criação. 
A invenção é alicerce e paredes da imaginação, território 
arquitetado onde a poesia reside. A criação artística 
necessita de guias interiores que bebem do próprio fazer 
e se aperfeiçoam a partir das experiências vivenciadas no 
processo. Na prática, essa metodologia é responsável por 
transformar os elementos capturados pelo aparelho em 
criação fotográfica. A fotografia, este espelho abominável 
de duplicar o mundo16, vai além do propósito de copiar o 
mundo e o estende como uma ferramenta da imaginação, 
uma enxada para a mente que cava no solo fecundo da 

15 Se admitirmos (como 
já fizemos) que não existe 
experiência estética sem um 
efeito de presença e não há 
efeitos de presença sem que 
esteja em jogo a substância; 
se, além disso, admitirmos 
que, para ser percebida, uma 
substância tem de ter forma; 
e se, finalmente, aceitarmos 
(como fiz na reflexão anterior) 
que o componente de presença 
na tensão ou oscilação que 
constitui a experiência estética 
nunca pode ser estabilizado, 
segue-se que sempre que um 
objeto da experiência estética 
surge e por momentos produz 
em nós essa sensação de 
intensidade, ela parece vir do 
nada. Antes, tal substância ou 
forma nunca estivera diante de 
nós. Com algumas implicações 
que considero fascinantes, mas 
que não têm necessariamente 
de ser aceitas para que se 
concorde com a descrição, 
Heidegger afirma precisamente: 
“A arte, então, é o surgir e o 
acontecer da verdade. Então, 
a verdade aparecerá do nada? 
De fato, assim é, se por nada 
se entender a mera negação do 
que é, e se aqui pensarmos no 
que é como um objeto presente 
da maneira comum.”
Uma vez que aquilo que 
parece surgir do nada tem 
uma substância e uma forma, 
é inevitável que a epifania 
exija uma dimensão espacial 
(ou, pelo menos, uma 
impressão dessa dimensão). 
(GUMBRECHT, 2010, p.141).  

16 ... um dos heresiarcas 
de Uqbar declarara que 
os espelhos e a cópula são 
abomináveis, porque 
multiplicam o número 
dos homens.” Do conto “Tlön, 
Uqbar. Orbis Tertius”, presente 
no livro “Ficções” de Jorge Luis 
Borges. 

http://nefasto.com.br/tlon-uqbar-orbis-tertius-jorge-luis-borges/
http://nefasto.com.br/tlon-uqbar-orbis-tertius-jorge-luis-borges/
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realidade e ali planta enigmas ou funda abismos, onde 
cada ser possa cair e de seu escuro inventar um novo 
lugar. 

Para o Menino a fotografia é, concomitantemente, 
porta e lugar; morada e ser. Ela inventa a casa e o 
morador; o abrigo e o medo; o frio e o vento que o carrega. 
A fotografia é a reza, o deus e o penitente, vivendo e 
morrendo no mesmo corpo de névoa. Seu estado físico é 
o reflexo da luz num pedaço de espelho quebrado. Assim 
é o processo fotográfico feito pelo Menino para abrigar 
seu devaneio. 

Essas imagens interiores, nascidas da produção 
artística, tornam-se fragmentos de lembranças e na 
imaginação coadunam com a vontade de definir um 
pertencimento. O Menino procura, através da fotografia, 
imagens que falam sobre um território móvel, sugerem 
um ambiente de passagem carregado de outras presenças, 
vozes antigas, de vários territórios que o atravessaram, 
ambiente do escorrimento do tempo, onde o inerte 
reside e repousa sobre a passagem da vida. Talvez, esses 
ambientes que o Menino vislumbra pelo reflexo sejam 
mananciais carregados de feras e bestas, onde as coisas 
do mundo ainda estão cobertas da falta de sentido e 
nada precise ser explicado. Nesse lugar, o Menino é um 
caçador e manipula animais que lhe amam, é fascinado 
pelo fogo, mas sua maior paixão é sua própria sombra. 
Inúmeros são os territórios e os acontecimentos nas 
vidas do Menino.

Podemos ver essa floresta imensa por um pequeno 
espaço. Não é preciso mais que isso: um espelho pode 
refletir esse lugar e entregar o suficiente da extensa 
paisagem interior, que também cabe no fragmento 
do tecido amarrotado ou na lembrança de uma velha 
história narrada. Os fenômenos que se sucedem nesse 
território de passagem são indicados pelo reflexo do 
acontecimento no espelho, o rebatimento, gerando uma 
imagem da imagem. O espelho funciona aqui como um 
acesso à natureza-morta do cotidiano, que possui em si 



49Figura 10: Natureza-morta com espelho, corpo, madeira, tecido e espuma  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.
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os aspectos dessa relação tempo/espaço/memória. 

O Menino viaja, vagando entre ruas, passeando seus 
olhos pelas paredes, interessado nos cartazes colados e 
rasgados, nas cores das feiras e nas imagens de coisas 
inanimadas em sua peregrinação. Impensadamente, 
chega à cidade de São Paulo, se depara com um templo, 
um lugar de culto aos deuses sem religião e outras sólidas 
ilusões, a que chamam de museu. Era a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo. Lá, esteve diante de obras de arte 
(os ex-votos dos deuses sem religião), deparou-se com o 
quadro “Aspargos” do pintor paulista Pedro Alexandrino 
(1856-1942). Tratava-se de uma natureza-morta realista. 
A pintura retrata uma mesa onde repousa inerte um 
coelho abatido pendurado pelas patas, um tacho de 
cobre, garrafas de azeite, temperos e os aspargos que dão 
título à pintura. Porém havia mais que uma tentativa 
de reprodução ali; na imagem estava claro, para ele, o 
esforço das pinceladas massivas deixando evidente que o 
realismo é apenas o esqueleto para estruturar a vontade 
do pintor em construir uma imagem vigorosa, a cada 
pincelada e empastamento, deixando sua marca pessoal 
na composição. A iluminação de tons quentes, que num 
primeiro momento se fundem e depois se distanciam 
para compor os detalhes dos objetos, mostra o interesse 
pessoal do artista por uma iluminação de contrastes 
nebulosos, com as fronteiras entre as cores dissolvidas 
num jogo sutil de diluição e vibração tonal. A pintura 
levanta a questão da representação na imagem e sua 
capacidade de manter a vida em continuidade imóvel. 
Esta obra traz a questão da suspensão da vida através da 
representação do inanimado.

Impactado pelo quadro, o Menino passou certo 
tempo vislumbrando-o, sentido a pincelada, imaginando 
a força de vontade do pintor em produzir tal imagem, 
tentando entender tanto a técnica quanto o desejo pela 
dramaticidade da paisagem inanimada. A cena retratada 
é o ambiente cotidiano de uma possível cozinha de casa 
colonial brasileira, sobre a mesa, os objetos, sugerindo 



51

Figura 11:  Pedro Alexandrino. Aspargos, 1905. Óleo sobre tela, 100x137,5cm. 
Fonte: Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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uma paisagem cotidiana. Mas se encontra ali a suspensão 
do tempo, a sensação de captura do ato, que ainda está 
acontecendo até hoje.

Então, ainda sem dar conta, o Menino começou 
a procurar nos elementos à sua volta, um ambiente em 
imobilidade viva que pudesse ser resignificado quando 
transformado pela imagem fotográfica. Existe um 
devaneio que a imaginação do pintor gerou ao cruzar 
tais elementos, capaz de permitir um paralelo com os 
devaneios do Menino em sua busca por construir um 
lugar.

Absorto em tais possibilidades, o Menino sentiu 
medo, um receio de se perder entre as indefinições do 
que estava fazendo. E, como bem sabemos, o medo é uma 
criatura, que, ao ser invocada, automaticamente ganha 
existência, cresce e começa a nos perseguir, inebriada 
pelo cheiro que exalamos. Então, o Menino retesou seu 
corpo magro, preto como a noite e seguiu moita adentro 
destinado a responder, decifrar suas questões – o medo 
o seguiria até certa parte do caminho.



53Figura 12: Espelho sobre escada. Fotografia digital. 2016. Tríptico. Dimensões variadas. Fonte: própria.



54Figura 13: Espelho sobre escada. Fotografia digital. 2016. Tríptico. Dimensões variadas. Fonte: própria.



55Figura 14: Espelho sobre escada. Fotografia digital. 2016. Tríptico. Dimensões variadas. Fonte: própria.



56Figura 15: Natureza-morta com espelho, madeira, martelo, fio e espuma  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.



57Figura 16: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma e tecido sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm.
Fonte: própria.



58Figura 17: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma, cinto e  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm.
Fonte: própria.
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Figura 18: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.



60Figura 19: Natureza-morta com espelho, tecidos e fio sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.



61Figura 20: Natureza-morta com espelho, tecidos, madeira e espuma  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.



62Figura 21: Natureza-morta com espelho, corpo, fio, madeira, espuma  sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.
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Figura 22: Natureza-morta com espelho, madeira e roupas sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.
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Figura 23: Natureza-morta com espelho, roupas e cama sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.
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Figura 24: Natureza-morta com espelho, roupas e colchão sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. Fonte: própria.
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Figura 25: Natureza-morta com espelho, corpo, madeira, espuma e fios sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm.

Fonte: própria.



67Figura 26: Natureza-morta com espelho, corpo, madeira, espuma, tecidos e fios sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.



68Figura 27: Natureza-morta com espelho, madeira, espuma e tecido sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 
Fonte: própria.
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Figura 28: Natureza-morta com espelho, corpo, madeira, espuma e tecido sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 

Fonte: própria.
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Figura 29: Natureza-morta com espelho, ferro de passar, madeira, tecido e fio sobre chão verde. Fotografia.150 x 90 cm. 

Fonte: própria.
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“Só existem os indivíduos. Se é que alguém existe.” 

Jorge Luis Borges.
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2 O RAPAZ 

(OU O BARATINO)

Para continuar, é preciso dizer: não gosto nem 
um pouco de chamá-lo apenas o Rapaz. Um homem 
com vulgo tão aleatório fica, a meu ver, desprovido de 
identidade que o caiba. Suspeito que o Rapaz também não 
conserve muito apreço em ser assim chamado. Embora, 
indiferente ao meu próprio desgosto, confesso lhe cair 
bem a nominação, pois, esse termo lhe dá a possibilidade 
de ser muitos e nenhum, ser ninguém e todos ao mesmo 
tempo. Um ser sem face exata se encontra à sorte de 
todo bem ou de todo mal. Não ter identidade definida, 
às vezes, pode ser um alívio. Não estar enquadrado em 
algo possível de nominação dá permissão para que se 
siga buscando um território dentro de si mesmo para 
fundar seu próprio nome. 

Mas vamos contar a história desse Menino, que vira 
homem, sim! Inocente em sua certeza de homem ainda, 
mas atento à vida e desconhecedor do medo. Carrega em 
si uma fome de anos e sabe que sua sina é desbaratinar 
o mundo. Porém, o engano promovido por sua face 
desconhecida, seu nome à toa e seu torso desprotegido é 
uma provocação de verdades. O Rapaz mente para tentar 
dizer o que não compreende, e a ficção é sua imagem, e 
já que seu nome é nenhum ou todos, sua mentira fala de 
ninguém ou de muitos. 

Vendo uma vida que pedia para se revelar, ele se 
dispôs a percorrer as ruas de Salvador com mais afinco. 
A Roma Negra, não lhe parecia tão apoteótica, apesar 
de faraônica, desabante e incendiada. A cidade lhe era 
mais um vigoroso quintal, já que as veias sobrepostas 
por ruas, trilhos e casas desequilibradas satisfaziam mais 
seu olhar. Para ele a cidade mãe dos horrores dos pretos 
no novo mundo, assemelhava-se  mais com Abu Simbel, 
o reino onde os animais possuem corpo de homens e 
são deuses antigos de terra ocre, e guardam os mortos 
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sobre montanhas de pedras. De alguma forma, essa 
aproximação parecia mais justa. Uma coisa é certa: ambas 
são disfarces para naturezas-mortas e vivas incertezas.

Um dia, tomado pela consciência de si, olhou suas 
mãos e, correndo entre os dedos, percebeu uma força de 
vida e matéria, sentia seu corpo animado, sua intenção em 
caminhar e a pele brilhando num tom vermelho escuro, 
entre o carmesim e o brilho de ouro velho. Tomado pelo 
conhecimento de sua beleza, ignorou-a. “Não era dado 
a tais coisas rasas”, pensara, ingenuamente. Seus pés 
pisaram firme sobre um chão coberto por cimento que 
o fez sentir a aspereza do solo inventado pelos homens 
para cobrir a terra e desviar os caminhos naturais das 
trilhas. Sentiu a ausência de folhas e frutos, mas não 
das feras: ouviu de longe uivos e silvos. Sua imaginação 
o despertara para o que estava ao redor e admitiu um 
conluio secreto com os animais.  

O rapaz sentia que já tinha vivido antes, mas não 
se lembrava quando nem onde; muito menos por qual 
motivo existiu. Pressentia sua alma ser tão profunda 
às entranhas do mundo e seu sangue tão ancestral que 
não duvidou já ter pisado sobre aquele solo, nem ter 
combatido inimigos que ousaram tentar marcar sua 
carne, mas sequer o tocaram. Sua força exalava da pele. 
Preta. Escura como a noite onde os oponentes caíam e se 
apavoravam em gritos inauditos de desesperos inúteis e 
derrotas infindáveis. 

Respirava forte quando pensava em seus 
antagônicos, e experimentava um legítimo ódio e 
permitia banhar-se no mar da vingança, imaginando 
ataques antecipados aos vis: via suas cabeças cortadas, 
sua faca desmembrá-los e até ignorava o horror de suas 
mulheres. Seu olhar oculto, quando se revelava, cegava-
os. Tais pensamentos do Rapaz eram tão reais e deliciosos 
que se permitia a tê-los, sem arrependimentos, como se 
fossem rememorações de oportunidades que tivera de 
executá-los... Quem dera! 

Enquanto reconhecia vaidosamente sua presença, 
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lembrou-se que tinha uma missão. Novamente, essa 
palavra surge de maneira desconfortável à essa história, 
porém, infelizmente, parece ser apropriada ao intuito. O 
rapaz invocara as coisas que o habita para traduzir sua 
peleja. Descobriu, através dos astros, que onde estava era 
o nordeste do mundo. Viajou muito até chegar lá, mas 
entendia ali como sua casa.

 Aliás, casa era uma noção diferente a qual estamos 
acostumados, o organismo onde vivia era de uma 
efervescência arquitetônica e visceral tão indecifrável, 
sendo difícil definir ou nominar o intrincado jogo de 
ruas que dava dentro de janelas. Os postes subiam tão alto 
quanto os pássaros, as portas, quando existiam, davam 
para lugar nenhum, os galinheiros eram as passagens 
tradicionais e sua geometria, infundada.

Os recintos possuíam um chão vermelho e 
confortável como enormes colchões onde era possível 
pular ou andar, as escadas dariam inveja a Escher e a 
vários outros lugares distintos e desconexos. Era possível 
chegar em Santo Amaro subindo por elas. Um passo 
em falso, um desvio errado e ia se parar em Feira de 
Santana. Os desconhecidos que chegavam lá, coitados, 
se perdiam a todo tempo e precisavam voltar de ônibus, 
pois não acertavam andar pelas escadas. O rapaz adotou 
o lugar, viu seu destino sem precisão e voltou-se para a 
busca de sua missão.

Reconhecia-se no território, tinha-o nas entranhas 
e nele fora moldado, suas preocupações não eram mais 
com o espaço físico de sua morada, mas sim com a sua 
condição humana, a necessidade de existir. Padecia de 
uma vontade imensa de invocar vidas e dizer o que tivesse 
vontade. Para tal tarefa, começou a pensar nos deuses 
sem rosto assim como ele, aparentemente, desprovidos 
de identidade, que eram invocados em locais sagrados. 
Durante suas caminhadas avistava tais deuses e isso 
animava suas andanças - de algum modo lembrou que 
já tinha peregrinado antes, mas desconhecia o motivo 
ou por onde. O pretendido por Rapaz não tinha nada de 
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sagrado, ele não procurava ser uma imitação dos deuses, 
não lhe caberia tão infame ousadia. Afinal, do lugar 
donde ele vinha, homens e divindades possuíam uma 
relação mais próxima: os deuses quase sempre trocavam 
as coisas e os corpos com os homens e as mulheres, sem 
medo de perder seu lugar superior.

Agora, tomado pela decisão de seguir sua turvada 
missão, partiu destinado a inventar. Usará do engano, do 
avesso, para criar as figuras que deem conta do que não 
existe e toquem no que dói. A tentativa, na verdade, é 
falar sobre o desconhecido, mas ele não é capaz de dizer, 
apesar de possuir boca17, o silêncio recolheu-lhe a língua. 

Se preciso for, passeará pela morte, um caminho 
inevitável, muitos acreditam. Invocando outras vozes 
para contar uma terrível e doce história que não narra 
um outro, mas a si mesmo. As imagens que o Rapaz 
pretende inventar, escamurçam suas escamas (a palavra 
que reveste o peixe) e assim, dessa camada transparente 
que lhe cobre e ao mesmo tempo o exibe, ele encontrará 
um lugar fixo e inconstante feito da luz e suas cores. 

Seu intuito é construir imagens nascidas de suas 
dúvidas e dores. As coisas silenciosas são perigosas, elas 
crescem sem serem percebidas e vão transformando 
o lugar que tomam, entre paredes e tetos, dominam 
continuamente a intenção e, quando se percebem, 
brotam fortemente, irrompem sem avisar. O rapaz 
pretende não procura dar conta do que não conhece, ele 
precisa mostrar o que viveu e dessa exibição de si, em 
meio às suas batalhas, se encontra o resultado da busca 
e do silêncio. 

  Ao construir imagens usando a si mesmo, fica 
evidente que sua matéria é o corpo, afirmado como 
elemento que compõe a imagem com maior propriedade. 
É vivo, corpo-fotografia, mas também fala de ser 
inanimado e das relações de troca nesses lugares. Este 
corpo transmutado em imagem é um novo território a 
ser entendido. Sem perder a essência do ambiente em 
que está inserido, assim o rapaz irá, assim, transformar 

17 Neste cenário específico, a 
boca também é uma metáfora 
para a posse. Fantasia-se que 
o sujeito Negro quer possuir 
algo que pertence ao senhor 
branco, os frutos: a cana-de-
açúcar e os grãos de cacau. Ela 
ou ele quer comê-los, devorá-
los, desapropriando assim o 
mestre de seus bens. Embora 
a plantação e seus frutos, de 
fato pertençam ‘moralmente’ 
à (ao) colonizada/o, o 
colonizador interpreta este fato 
perversamente, invertendo uma 
narrativa que lê tal fato como 
roubo. “Estamos levando o que 
é Deles(as)” torna-se “Eles/elas 
estão tomando o que é Nosso.” 
Estamos lidando aqui com um 
processo de recusa, no qual 
o mestre nega seu projeto de 
colonização e o impõe sobre 
o(a) colonizado(a). É este 
momento – no qual o sujeito 
afirma algo sobre o outro que 
se recusa a reconhecer em si 
próprio – que caracteriza o 
mecanismo de defesa do ego. 
(KILOMBA, 2010, p.172).
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o que existe de natureza inanimada dentro dele, em 
criatura que se move. Cruzando indivíduos e transitando 
no limiar da índole sagrada da vida que os habita.

A pele é sua veste e, sobre seus olhos, a cegueira 
de muitos olhares acumulados, apagado pelo excesso de 
várias eras. Ele, o olhar não vidente, intriga e desorienta 
quem o observa, para reordenar logo depois. O tronco 
erguido, altivo e exibido, exigindo uma revanche secular 
diante de um caos aprisionador.  Em suas mãos, o 
espanto da vida se apresenta: uma criatura viva lhe vem 
confrontar. 

Foi num ritual sagrado que viu seu corpo descamar, 
sua armadura de prata, sendo removida à força com o 
uso de outro objeto de metal. Pela mão de um outro 
homem, talvez. O rapaz se debatia, ainda vivo, sem saber 
direito o que sucederia. Um doce gosto de confusão 
encheu sua boca e tapou-lhe os ouvidos. Amarrado, 
continuava a se debater, enquanto via sua armadura 
vermelho-prateada ser descamada; os pequenos pedaços 
em losangos flutuando pelo ar, como lantejoulas no 
fim de um carnaval. Quis gritar! Mas de sua garganta 
só saia o nada daqueles que perdem a voz, e quanto 
mais tentava mais o oco eco surdia ao redor. O vazio é 
também uma invenção, vestida de silêncio e azedume. 
Nem temperatura o vazio possui, ele apenas se fixa frente 
aos olhos e ali permanece, até que o som da voz seja 
esquecido pouco a pouco e sua presença de deserto sem 
areia persista. Acre, atemperado. Este é o significado de 
não ter voz.  

Tinha anseio da faca. Que ela lhe abrisse, e suas 
vísceras lhe fossem arrancadas. Seu temor tornou-se tão 
intenso que foi capaz de imaginar dedos tocando seus 
órgãos. Não é possível descrever o que é sentir medo 
de ser machucado. Tal pavor é um privilégio dado pelo 
perigo. Ainda assim, sabia que o perigo é, também, 
aliado em sua missão. 

A espreita entre existir e deixar esse mundo – foi 
um presente dado aos homens chamados de outros. 
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Estes, invadidos, sacrificados, tiveram uma imagem 
sobreposta à sua. Feito um presente de mau agouro, um 
mundo veio a sobrepor o que havia. E junto com ele a 
experiência de quase morte é/foi tão constante quanto o 
debater do peixe retirado das águas.

Diante dessas memórias que insistem em atravessar 
a imagem que o Rapaz busca criar e compreender, ele 
faz comparações com os códigos da técnica que escolheu 
para transmutar/fazer suas imagens: o fazer fotográfico. 
Assim, vê também na sua fotografia a quase morte, a vida 
em suspensão, o risco que vem adiante (aquilo que ainda 
não foi revelado) e o falso congelamento do mundo. 

De tudo o que poderia ter feito para cumprir sua 
incerta missão, aceitou que seu único caminho seria 
se transformar em fotografia; ele mesmo se faria luz e 
miragem. Criando o mistério da revelação a partir de 
seu próprio âmago. Sem entender previamente, uma vez 
que o caminho se faz a cada passo, foi tateando por entre 
paredes vermelhas, esgueirando-se pela rotina dolorida 
da luz vespertina, seguiu seu interesse pelos animais: 
quase vivos, pouco amáveis, cuja beleza esconde feridas 
e medo de morte.

Alguns sacerdotes da fotografia, dizem que ela é 
a morte, lendas remotas falam de povos amedrontados 
pela ideia de que a imagem captada por câmeras fosse 
capaz de roubar-lhes a alma (esses relatos são inúmeros, 
mas, duvido muito que povos tão astutos como os que, 
por infortúnio, caíram nas mãos de colonizadores pelo 
mundo, pudessem sentir tal medo). As lendas suspeitam 
que o temor desses povos em relação a fotografia era 
que ela os duplicasse e seu outro duplicado tomasse seu 
lugar no mundo e, talvez, roubasse-lhe seu amor. Coisa 
parecida, me parece medo mais cabível.

Diversos comparam-lhe, a fotografia, aos vampiros 
(mais apropriado), até atribuem à imagem especular a 
culpa pelo crime de Narciso18. É certo que a fotografia 
causa um pânico feito a morte, um assombro, assim 
como a presença de Remédios, A Bela19 provocava nos 

18 Narciso, personagem da 
mitologia grega, muito belo, 
apaixonou-se por sua própria 
imagem, quando viu refletida 
no lago. Morreu afogado 
desejando a si próprio.

19 Personagem do livro “Cem 
Anos de Solidão” de Gabriel 
García Márquez. Conhecida 
na cidade de Macondo como 
a criatura mais bela que já 
pousou nesta terra, causava um 
horror de morte nos homens 
que a desejavam.

Figura 30: Baratino 1. 
Fotografia. 90x60cm. 
Fonte: própria.
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homens. Ela, a fotografia, rouba muitas coisas e é até 
capaz de afogar homens como em suas imagens, mas seu 
poder não é de morte e sim de transcendência na inércia 
viva.

A fotografia inventa um outro sobre o velho corpo, 
ao invés de matar20, ela rouba a carcaça, pega emprestado 
seu molde e faz dele criatura nova. Sobre o tempo, bem 
sabemos que a noção temporal pode ser relativa e se, no 
mundo onde não tocamos na realidade aparente, tudo 
for passível de invenção? E se tudo pode ser miragem, 
a separação entre a vida, a morte e a eternidade não é 
mais uma camada dessa projeção. Estaríamos nós sendo 
sonhados a todo tempo por um deus intervencionista, 
nos salvando da morte definitiva? Reconfigurando 
nossos corpos e nos tornando outro, como se tudo fosse 
imagem? 

O fazer ficcional é o fio condutor das fotografias do 
Baratino, e as imagens podem ser entendidas enquanto 
uma das incontáveis pontas da imagem fotográfica 
ficcional. A fotografia gera um complexo lugar e aparece 
como portal nascido do instante, carregando resquícios 
de algo presente no que seria o reflexo da realidade, 
mas não é. A ponta do novelo a que trata o Baratino é a 
ficção como um mundo totalmente plausível, fundado 
no processo de formar do artista, encontrando a 
presença como resquício de sua verdade incógnita. Daí 
tais aspirações surgirem acompanhadas de sussurrados 
enredos tidos como irreais. 

Entre autêntico, real e imaginado o que está 
posto nesta ideia e aqui nos interessa é a fotografia 
como território para gestação de mundos possíveis na 
imagem, ou seja, o fotografar enquanto ferramenta de 
processos criativos visando a construção de um olhar. 
Um olhar próprio sobre lugares únicos e sentimentos 
individualizados do ser. A formação se dá percorrendo 
um caminho único, onde o artista aprende enquanto 
faz, se encontra enquanto define no processo o seu 
entendimento de si, tornando-se pessoa capaz de 

20 Não é possível para a 
fotografia outro gênero que 
não a natureza-morta. Porque 
o princípio básico tanto da 
memória quanto da fotografia 
é que as coisas têm que morrer 
em ordem para viver para 
sempre. (FONTCUBERTA, 
2010, p.45).

Figura 31: Baratino 2. 
Fotografia. 90x60cm.  
Fonte: própria.



82

construir uma visão de seu próprio mundo, provocando 
através deste constructo a abertura de outros olhares. 

Assim é o Rapaz, a procura de sua alumiação. Ele 
vai erigindo seu olhar entre encontros furtivos com 
as matérias que o fazem transmutar-se em imagem. O 
Rapaz está aprendendo a ver. Para que nasça o olhar é 
preciso desver o mundo, para ver o escuro na própria luz. 
E nesse breu21 encontrar um mundo totalmente palpável, 
distinto do outro, aparecido em lapsos (fotografias) e 
aberturas espaciais.

Num dia quente, o Rapaz precisou domar um cavalo, 
transformado em galo e na verdade era um semideus. 
O animal, com sua força fértil, o desafiou, estendendo 
suas esporas, abrindo-se em asas negras, quase azuladas. 
Sua crista vermelha era imponente. O rapaz revidou e 
mostrou em seu rosto, um vermelho escarlate que vinha 
de dentro de si. Sua face se verteu em um tom de rubor 
ofusco. Duelaram durante muitas horas: ninguém saiu 
ferido. Já tinham, ambos, muitas chagas para tratar, 
preferiram então, entregar-se às próprias exuberâncias. 

Quem observa a fotografia nascida desse embate 
pode render-se de imediato à sua presença. Sob a 
transparência rubra, uma face cálida se afoga no ar 
e cruza com seu olhar vivo a barreira túrbida de sua 
máscara. Existe um jogo de dominação entre as forças 
ainda: quem se curva a quem? E de quem é o retrato? 
A fotografia que o rapaz opera em seu desejo febril 
e nas suas lutas insanas, não são passíveis de apenas 
uma tradução. A operação de seu fazer é tramar uma 
rivalidade com a vida.

O rapaz promove com o seu fazer fotográfico a 
tentativa de expor e entender uma camada cotidiana de 
embates sobrepostos pela vida. A disputa visual torna 
a violência silenciosa, e ao mesmo tempo, aguda, na 
matéria sensível que a imagem opera. Afinal, nem sempre 
é possível ver onde dói, ou mesmo o que nos atingiu. 

Existe para o rapaz a necessidade da construção 

21... contemporâneo é aquele 
que mantém fixo o olhar no 
seu tempo, para nele perceber 
não as luzes, mas o escuro... Ao 
contrário, o contemporâneo é 
aquele que percebe o escuro 
do seu tempo como algo que, 
mais do que toda luz, dirige-se 
direta e singularmente a ele. 
Contemporâneo é aquele que 
recebe em pleno rosto o facho 
de trevas que provém do seu 
tempo. (AGAMBEM, 2009, 
p.64).
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de um olhar, próprio e particular, situado não no 
questionamento de cânones ou ideias formais anteriores, 
mas no uso da matéria artística e suas ferramentas para 
formar – na formatividade – uma visão particular de um 
indivíduo que não pretende ser apenas olhado; e passa 
a utilizar o corpo, corpo-carne, corpo-território, corpo-
animal, para construir a imagem sobre si mesmo e o seu 
entorno. O Rapaz utiliza a fotografia para gerar conceitos 
acerca de uma possível identidade. Ao utilizar seu 
processo de criação, ele esbarra em um espaço formado 
por identificações múltiplas e tratam de uma suspeita: 
a de que vários mundos coexistem no intermédio da 
relação entre ficção e realidade.

 O rapaz se depara um dia com um criador que, 
assim como ele apresenta imagens sobre a relação do corpo 
no território, mas apesar de suas aproximações estéticas, 
as intenções são distintas. O fotógrafo paranaense 
Shinji Nagabe, propõe em sua série fotográfica Chão, 
uma discussão sobre identidade, cultura e território 
do outro. Ele oculta os olhos do corpo fotografado 
utilizando objetos e evidencia a espacialidade, além de 
não pertencer ao lugar onde fotografa.

 Trazendo a noção de aperto e sufocamento tanto 
do espaço social quanto do ser, Nagabe transmite a ideia 
de construção da identidade e sugere uma fuga para 
as personagens desse território. Fazendo um juízo de 
desconforto delas em seu próprio espaço social. 

Receio que esse pensamento possa subestimar a 
própria formação do ser e vai contra a possibilidade do 
humano em se adaptar, resignificar, resistir e inventar 
um modo de vida complexo dentro do território em que 
está inserido, uma vez que o espaço social é também 
formado pelo sujeito, nessa simbiose do existir.

Discorrer sobre esses trabalhos é chegar ao ponto 
em que a noção de território é pensada enquanto espaço 
vivo que se realiza na vivência, o espaço22 social é uma 
estrutura de relações que vai além das questões físicas e 
de ordenações coordenadas.

22 O pensamento teórico sobre 
os usos do espaço analisados pelo 
geógrafo Milton Santos, abre 
portas para entender as relações 
do humano com o territorial e 
como elas constroem o olhar 
do sujeito sobre o mundo. As 
vidas que vivem esses pontos 
determinam transformações nos 
limites do ambiente que habitam. 
Suas vinculações estabelecem 
uma geopolítica local, que possui 
dinâmica cultural e social própria.  
“O território são formas, mas 
o território usado são objetos 
e ações, sinônimo de espaço 
humano, espaço habitado.” 
(SANTOS, 2005, p.255)

Figura 32: Baratino 3. 
Fotografia. 90x60cm.  
Fonte: própria.
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Figura 33: Shiji Nagabe. Série Chão. Menino Rosa e Verde. 
Fotografia. 2015. Fonte: site do artista.
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A dimensão dessa relação é extensa e carece de 
alargamento, uma vez que a existência desse território 
usado não é ativado somente por poderes institucionais 
ou sistema de regras, os espaços sociais são o próprio 
organismo vivo que se estabelece em redes no ambiente 
geográfico, colocado pelos agentes que aí se incluem. 

Nesse terreno o ser é capaz de reconfigurar o 
espaço, através do uso (ligações econômicas e sociais), 
ou seja, todo território usado é um espaço inventado pelo 
humano em suas interações. Sendo assim, um território 
inventivo surge de acordo com seu uso (como a obra de 
arte passa a existir enquanto é feita), da mesma maneira 
que o território usado se vinga nas conexões entre o 
sujeito, o outro e o espaço.

O Rapaz suspeita que nas mais íntimas conexões 
possa ser concebido um território, ficcional, micropolítico 
ordenado em redes e pontos e inventado ao mesmo 
tempo em que passa a existir. O território inventado 
enquanto parte da criação da obra é determinante 
para guiar o fazer do rapaz, diretamente relacionado 
à afirmação desse espaço como espaço vivo, que surge 
pela fotografia.

Suas fotografias são parte da paradoxal situação de 
estar confortável e instável na realidade a que pertence, 
e sua motivação se encontra na força de sua experiência. 
Entendendo-se como parte integrante desse território, 
ele produz sua visão desse mundo. Esta visão é tão 
questionadora e vem com desejo transformador, mas 
está situada na transmutação contínua das matérias na 
existência, nas relações conflituosas do seu ser com o 
espaço e no desejo de se colocar enquanto agente ativo 
de uma transformação. O Rapaz aguarda a chegada de 
uma incerta lucidez para lhe dizer o objetivo de seu 
enfrentamento nesta toada. 

Ele promove com as fotografias em que se 
transforma, emanações de dois campos ao qual 
tendemos a distinguir na imagem: a imagem baseada 
na realidade e as interferências de um palco ficcional. O 
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propósito de pensarmos que as fotografias do Baratino 
sejam uma dicotomia pode ser encontrado nas bases 
do pensamento teórico em relação à imagem enquanto 
representação do mundo aparente, a ideia formulada 
de uma projeção do real. Não cabe aqui adentrarmos 
nas questões sobre os cânones da noção de realidade. 
Seria deveras psicanalítico, embora tal ciência apeteça o 
coração de muitos, inclusive o meu (a verdade é que o 
tempo para narrar a vida do rapaz é curto!). 

 A construção do olhar é parte da missão a que 
ele se dispõe, seu desígnio está diretamente ligado a 
posicionar-se no mundo ambientado em suas questões, 
seu modo de viver e compreender esses lugares, a carga 
de intempéries e docilidades que os acompanha. Como 
um homem que não se avilta facilmente, ele se coloca 
em conexão com o ambiente que o cerca e faz parte 
como elemento indivisível. Propondo então, miragens, 
acredita que as formas da natureza são intimamente 
ligadas e conversam em suas transformações. Tal 
pensamento baseia a sua intenção formativa. Tanto os 
animais que carrega ou a ocultação de sua figura se unem 
para narrar a força viva e os conflitos evidenciados por 
esses encontros. É inegável a imposição da presença das 
criaturas nas imagens, sendo possível ver a deformação 
representativa ou imitação de qualquer realidade. Está 
presente a colocação desse novo mundo fotográfico que 
tenta desordenar a ideia figurativa para impor outra face 
da órbita da realidade. A imagem vem para desaprumar 
o mundo.

O retrato23 possui vida própria, a agitação provocada 
por ele se encontra em sua superfície e o significado 
ambíguo é dado tanto por quem o observa quanto por 
quem o cria. A vida da obra de arte é ilimitada e se move 
em silêncio entre os ecos do tempo e as fissuras do olhar, 
a imagem cresce em si mesma, dotada de autonomia, 
toma o caminho a ela destinado e caminha pelo mundo 
se resignificando a todo momento. Coisa viva é a 
fotografia. 

23 A ausência de um rosto 
em sua aparência natural, não 
quer dizer exatamente falta 
de identidade, a fotografia 
entrega uma diversificada 
quantidade de informações 
para definir o retratado, o 
seu corpo, a roupa vestida, o 
ambiente em segundo plano 
apresentado é também parte de 
uma face diluída na imagem. 
O rosto pode se reconfigurar 
além do território da face. A 
identidade pode diluir-se e não 
mais se encontrar concentrada 
na tez, outros pontos da 
imagem contêm essa noção de 
representação identitária do ser, 
liberando assim o rosto para ser 
morada de ilusões presentes na 
imagem e apresenta um mundo 
particular nascido do olhar e 
carregado de questionamentos.
 “E, no entanto, insistimos que 
o rosto humano é o espelho da 
alma, o lugar ao mesmo tempo 
mais íntimo e mais externo do 
sujeito, a tela em que se funde 
sua interioridade psicológica 
com as coerções que a vida 
pública o submete. O rosto é, 
ao mesmo tempo, a sede da 
revelação e da simulação, da 
indiscrição e da ocultação, da 
espontaneidade e do engano, ou 
seja, de tudo que aquilo permite 
a configuração da identidade. 
(FONTCUBERTA, 2012, p.24)”.

Figura 34: Baratino 4. 
Fotografia. 90x60cm. 2018. 
Fonte: própria.
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O rapaz seguia por entre as diversas ruas e se 
deparava com agentes que precediam o caos. A maneira 
como se lidava com as situações reafirma o seu caráter 
criativo e aponta para questões profundas, perigosas e 
dolorosas: o enfretamento de sua condição de existência 
nesse território e a presença dos enredos de violência ao 
seu redor. 

Existir como negro não é tarefa fácil, desde menino 
sabia disto, os avisos sobre os perigos que o simples fato 
de existir oferecia eram muitos, diziam-no instalador 
da guerra, mas sabemos que ela já estava alojada desde 
sempre por ali, os agentes estavam dos dois lados, e 
muitos, inconscientes de sua condição, lutavam sem 
saber o motivo da causa.

Suspeitava que um estranho projeto24 existia por trás 
daquelas palavras sobre uma guerra e via homens sendo 
recrutados, aos montes, pelos dois lados da disputa, 
enquanto suas mães choravam – não por medo do ímpeto 
guerreiro de seus filhos, mas por sentirem desprezo a 
qualquer lado da causa inventada que alicerçava a estrada 
do fim. Elas perdiam-os, pois seus corpos voltavam 
inertes25 empilhados, perfurados, seu sangue sagrado 
tinha sido retirado. Para elas era inaceitável, seus filhos 
antes pretendidos a realezas agora eram fadados ao 
chão. Muitos seriam soldadores, ferreiros, açougueiros, 
almirantes, marujos, estivadores, capoeiristas, seriam 
pais, e pais de pais, mas agora eram obrigados a retornar 
para o olorum cedo demais. Qual justiça havia nessa 
guerra, qual propósito existia nesse alvoroço de golpes 
que não o silêncio? A pergunta ecoava nos gritos, nos 
alicerces, nas pedras, nas paredes de tijolos e deslizava 
entre as cortinas das casas, seguia pelos cômodos, subia 
pelas mesas adornando as flores e frutas se dirigindo por 
todo o lugar e continuava não respondida, espalhada no 
ar. Muitas vezes o povo se recusava a fazê-la tanto que 
doía no peito a falta de resposta.

A violência seguia, indiferente a qualquer 
questionamento, anunciada por animais que saltitavam 

24  Na economia do biopoder, 
a função do racismo é regular a 
distribuição de morte e tornar 
possível as funções assassinas do 
Estado. (MBEMBE, 2018, p.128).

25 Este novo momento é o da 
mobilidade global. Uma de suas 
principais características é que as 
operações militares e o exercício do 
direito de matar já não constituem 
o único monopólio dos Estados, e 
o “exército regular” já não é o único 
meio de executar essas funções. 
(MBEMBE, 2018, p.139).
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pelas ruas tirando a paz de todos com sua brancura 
sarcástica e seus olhos de raposa disfarçada. As ruas 
não ficavam incólumes à batalha, mas suas marcas logo 
passavam, rapidamente as paredes eram reordenadas, 
pintadas, rebocadas, decoradas, diferente dos corpos e 
das almas que por ali transitavam.26

O rapaz colocou sua coroa de ouro mareada e foi 
pra batalha sem demonstrar cansaço ou incerteza de sua 
vitória. Tinha sido banhado por sua mãe, com as folhas 
certas assim que nasceu. As mulheres retintas sabem 
como benzer um homem. Ao contrário de Aquiles, era 
protegido da cabeça à sola dos pés. Quando passava, 
seguia com uma ousadia ancestral, mas confiava em sua 
audácia de agora para enfrentar suas batalhas, era jovem 
demais para reconhecer suas proteções, o ímpeto não 
lhe permitia tal reverência. Assim atacava sem piedade, 
mas seus golpes não eram de violência, a presença de sua 
graça bastava, o Rapaz guerreava com o olhar e infundia 
palavras mágicas.

Houve uma vez em que encostaram seu corpo na 
parede, abriram-lhe os braços e tocaram em seu corpo 
sem permissão e, tentando colocar grilhões em seus 
braços, procuravam algo que não encontrariam: seus 
segredos eram guardados sob de sua pele. Era cortejado 
pelo outro lado a também se aliar, recebia presentes em 
caixas, coisas que não entendia a utilidade (peças para 
calçar, chapéu florescentes como vagalumes e outros 
objetos que exibiam um certo poder), mas sabia que 
para uns eram tão importante quanto um abraço de um 
pai. A batalha que o Rapaz tratava era pessoal, mas não 
individual, sabia que tinha uma missão e a ela estava 
destinado, por vontade própria. 

Afundada numa terra cheia de danação, a pele 
negra é tratada como território do uso livre, como se os 
corpos que a possuem não pudessem ter vontade própria 
ou à suas almas não coubessem iluminação. Assim, foi 
se estruturando os desejos de acossar esse corpo preto, 
restringido a espaços vilipendiados27 e renegados em 

26 As ideias de necropoder e 
os modos de matar e morrer 
apresentados por Achile 
Mbembe em diversos contextos 
globais, muito se assemelham 
a silenciosa guerra executada 
atualmente no Brasil, as 
cidades criaram espaços 
onde violência e cotidiano se 
fundem e se confundem com a 
vida. Aqueles que ali habitam, 
entravados na pseudo guerra 
ao tráfico de drogas (quando  
são parte de um grande 
sistema de distribuição dos 
entorpecentes para as classes 
mais abastadas), experenciam, 
um modo de violência – 
fuzilamentos, espancamentos, 
humilhações, queimações, 
escrutinamentos, mutilações 
- idênticas às citadas pelo 
autor em diferentes pontos do 
mundo e da mesma maneira, 
contra-atacam:  “A captura 
do corpo se soma ao local da 
emboscada. O candidato a 
mártir transforma seu corpo 
em máscara que esconde a 
arma que logo será detonada. 
Ao contrário do tanque ou 
míssil, que é claramente visível, 
a arma contida na forma 
do corpo é invisível. Assim, 
dissimulada, faz parte do corpo. 
Está tão intimamente ligada 
ao corpo que, no momento 
da detonação, aniquila seu 
portador e leva consigo outros 
corpos, quando não os reduz 
a pedaços. O corpo não 
esconde apenas uma arma. Ele 
é transformado em arma, não 
em sentido metafórico, mas 
no sentido verdadeiramente 
balístico. Nesse caso, minha 
morte anda de mãos dadas com 
a morte do outro”. (MBEMBE, 
2018, p.143).

Figura 35: Baratino 5. 
Fotografia. 90x60cm. 2018. 
Fonte: própria.
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necessidades humanas, enquanto os algozes esperam 
lentamente pelo fim. Mas, ao contrário das embarcações 
que derivam no mar, o corpo negro carrega dentro de 
si almas ancestrais que se conectam com o território 
de origem através da rede invisível, atlântica, e não se 
rende totalmente aos golpes diários. O Rapaz reinventou 
os territórios outrora relegados e reinvidicou o direito 
de viver e se apresentar enquanto ser: a experiência 
negra28 frente ao mundo de máscaras brancas, carece a 
todo momento de uma redescoberta e invenção de si 
próprio, desde a sua imagem até a origem imprecisa, 
o reconhecimento de sua figura negra não é suficiente 
para impelir em si um lugar seguro para manter relações. 
A experiência negra carrega obrigações indesejáveis, 
o preto, a todo momento está colocado nos espaços 
enquanto agente que diverge, especialmente nos espaços 
de poder econômico e social. 

Viver uma cidade que se inventou da morte é um 
desafio, será preciso o toque de muitos tambores, os 
sons de muitas flautas para que a terra possa um dia se 
curar. Vai saber o que significava Salvador para quem 
viveu aqui antes da invasão. Qual imagem ou divindade 
pairava pela relva de beira-mar? O território também é 
tempo.29

Dourava sua cabeça, com os mesmos químicos 
usados para revelar imagens. Queria ficar com a coroa 
permanentemente viva, e a melhor forma de fazer era 
besuntar o couro cabeludo com os tais óleos e químicos 
reveladores até ver o cocuruto brilhar, dourado como 
um pôr do sol.  

Do alto das colinas de sua realeza, era possível ver 
o mar, o grande rio de sal molhado que nunca parou 
de mover o chamava pelo nome que ainda não tinha. 
Ele corria, inquieto em sua direção. Tendo aprendido 
ofícios de homem, sabia que dali era possível retirar 
presentes vivos, que, assim como ele, se debatiam para 
manter-se respirando. Uma vez reinando, ia em busca 
de ferramentas que lhe dessem ofício mais apropriado a 

27  Não é fácil tocar em feridas, 
muito menos expô-las, mas 
é inevitável encontrar um 
lugar para os gritos, por mais 
inauditos que eles possam ser. 
A encenação entre o Rapaz e os 
animais está situada na relação 
que vai além do corpo. O corpo 
enquanto representante de 
uma etnia. O negro. O espaço 
social inventado para o homem 
negro sempre foi hostil à sua 
presença enquanto liberto, tal 
animosidade, fruto de uma 
ideia nociva, calcada em desejos 
econômicos de exploração do 
histórico colonialismo europeu, 
e convertida em estrutura 
cultural é a base para a maneira 
como a figura do homem negro 
livre é intolerada.

28 Enclausurado nesta 
objetividade esmagadora, 
implorei ao outro. Seu olhar 
libertador, percorrendo meu 
corpo subitamente livre de 
asperezas, me devolveu uma 
leveza que eu pensava perdida 
e, extraindo-me do mundo, 
me entregou ao mundo. [...] 
Enquanto o negro estiver em 
casa não precisará, salvo por 
ocasião de pequenas lutas 
intestinas, confirmar seu ser 
diante de um outro. Claro, 
bem que existe o momento 
de “ser para-o-outro”, de que 
fala Hegel, mas qualquer 
ontologia torna-se irrealizável 
em uma sociedade colonizada 
e civilizada. (FANON, 2008, 
p.103).
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um homem, sentia que já estava colocado no mundo que 
criou, e que este mundo corria por autonomia.

Quando o Rapaz conheceu a morte, tinham tantas 
flores devastadas em seu caminho que preferia nunca 
ter passado por ali. Foi no enterro de seu tio. Naquele 
dia choveram rosas, alamandas, manacás da serra, ipês-
amarelos, flamboiãs, crisântemos, o céu se desfez em 
pétalas, mas elas não desciam do firmamento, na verdade, 
vinham dos amigos de seu tio que, em torpor jogavam 
jardins sobre o caminho do cortejo fúnebre. Insomáveis 
eram os que se atiravam à cova em desespero. Haviam 
perdido um líder, alguém a quem o ele sempre desprezou 
por não suportar sua retidão.

A ombridade daquele homem causava no Rapaz 
uma vil indiferença. Queria vê-lo errar, ao menos uma 
vez, perder-se entre os caminhos das ruelas, sendo pego 
em flagrante traindo a mulher, totalmente embriagado 
sobre os seios de uma amante.  Algum desvio de caráter 
esse homem deveria ter. Não era possível! Não era 
humano?  Seria imune ao pecado? (Sim, houve um tempo 
em que o pecado existiu naquelas terras e se alastrou 
pelo território do menino; e os servos, embriagados dos 
deuses, não perdoavam-os.). 

No funeral de seu tio, o cortejo quimérico e 
quilométrico gritava vingança, jurava invocar os antigos 
reis bélicos e diziam em línguas mortas os nomes 
impronunciáveis de guerreiros antigos que viriam 
montados em seus cavalos e arrancariam o maldito algoz 
de sua casa e o arrastariam para celas de todos os infernos, 
os gregos, os romanos e os infernos africanos e só depois 
de padecer do horror da solidão e desconhecesse o 
próprio nome. Seria então julgado e condenado por um 
tribunal avesso às súplicas que o sentenciaria a um limbo 
perpétuo aonde o medo vai além da dor.

Os gritos das mulheres eram incompreensíveis 
grunidos. Saltavam no ar de tanta expiação, os olhos em 
brasa viva ardiam em lágrimas. O Rapaz só conseguia 
sentir o cheiro das flores e se perguntava por que tanto 

29 O território atualmente tende 
a desaparecer enquanto espaço de 
relações efetivas e passa a se configurar 
como uma rede de transições e 
mobilidades mercadológicas. Esse 
processo pode desencadear um 
esquecimento coletivo sobre o próprio 
território enquanto fonte de relações 
e não como um espaço de trânsitos 
sociais. A ação humana molda o espaço 
e o mesmo vai acumulando vivências 
que não são apagadas: 
“Território são formas, mas o território 
usado são objetos e ações, sinônimo 
de espaço humano, espaço habitado. 
Mesmo a análise da fluidez posta ao 
serviço da competitividade, que hoje 
rege as relações econômicas, passa por 
aí. De um lado, temos suma fluidez 
virtual, oferecida por objetos criados 
para facilitar essa fluidez e que são 
cada vez mais, objetos técnicos. Mas 
os objetos não nos dão senão uma 
fluidez virtual, porque a real vem das 
ações humanas, que são cada vez mais 
ações informadas, ações normatizadas.” 
(SANTOS, 2005, p. 235)
As imagens que o Rapaz emprega agem 
na sutileza, expondo um confronto que 
transforma os territórios usados onde a 
presença do negro tenta se impor como 
território de sujeição às intempéries da 
sociedade discriminatória, fundando 
um território racial na imaginação. O 
entendimento desse processo cínico 
é a suspeita que povoa as imagens do 
Baratino, em seu jogo entre corpo, 
território e animal para expor feridas 
disfarçadas de beleza numa relação de 
absurda ficcionalidade.
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desespero e tanta reza; sentia que o homem enterrado (seu 
parente) tinha feito algo para morrer. Não se morre sem 
motivo. Não existe nada sem motivo nesse mundo, então, 
se ali à sua frente se encontrava o ataúde cheio de corpo 
preto, motivo havia de existir. Motivo definitivamente 
havia de existir nesse corpo escuro para poder estar 
morto. Tinha certeza, passou um bom tempo duvidando 
de seu tio, como pode homem não ter pecado? Sombras 
correm pelo mundo, desejos impossíveis, coisas que não 
podemos ter, poderes que não são nossos, tudo isso é 
do interesse da cobiça. Dinheiro, coisa, boceta, bicicleta. 
Motivo havia de caber tal morte. Alguma coisa aspirara. 
Certo que esse homem cometera algum crime, deixou 
passar o luto. Mas as flores não morriam. O cheiro delas 
não cessava de emanar por sua vida, entendeu que o 
aroma das bromélias despedaçadas, os girassóis, os 
lírios e tantas outras, ficariam pelo caminho talvez para 
sempre.

De tudo que queria sentir por aquele homem, 
definitivamente culpado por sua própria morte, o 
sentimento mais desejado era a indiferença. Mas era 
impossível ser indiferente a à ausência daquela presença 
negra. Seu corpo não intimidava quando vivo, o que fazia 
tremer era sua persona, seus olhos não despencavam 
a retidão. Era isso que intimidava, seu imenso senso 
de liberdade, seu cinismo aguçado que deixava os 
que desdenhavam de sua inteligência sem chão onde 
pisar, toda vez que ousavam desafiá-lo. Em muitos 
lugares o odiavam por seu senso de livre-arbítrio que 
naturalmente se alastrava entre os próximos. O Rapaz 
jamais entenderia que o aroma eterno exalado nas flores 
e que tanto o incomodava tinha um nome seco e, dizem, 
pode ser pronunciado apenas em uma única língua. 
Conhecia o idioma, mas não a palavra: saudade.

As formas de violência a que se sujeita o corpo 
preto são inúmeras e assustadoras, porém, toda violência 
reproduzida ao excesso se torna cotidiana e trivial, a 
repetição leva à normalidade e à aceitação, o ser se torna 

Figura 36: Baratino 6. 
Fotografia. 90x60cm. 2018. 
Fonte: própria.

Figura 37: Baratino 7. 
Fotografia. 90x60cm. 2018. 
Fonte: própria.
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sujeito ao abuso de seu corpo até que o limite se esvai, o 
lugar que é o corpo individual de cada um deixa de ser 
propriedade privada e passa a ser, novamente, posse dos 
detentores do controle da violência, independente de 
onde eles estão estejam, ou que bandeiras representem. 
Uma vez sem limites não é possível identificar a diferença 
entre as prisões mentais impostas e às dores afligidas ao 
corpo. Esta violência se ramifica por entre o ordinário 
e se reproduz passando a ser parte permanente do 
ambiente, agindo quase sem intervenção ela se mistura 
ao ar, confundindo a compaixão e os afagos.

O rapaz procurou aproximações com as suas 
imagens e nessas investigações ou nos encontros 
formativos, encontrou também um homem que cria 
mundos a partir do corpo em relação ao território vivo. 
Suspeitando que seu olhar perpassa o mundo tangível, 
pode ver a transmutação das coisas nas suas fotografias, 
entre o sentido e as presenças que animam as imagens. 

A natureza humana em confluências com o mundo 
e a busca por uma simbiose com o animal carregam 
a grande pergunta sobre a integridade da vida, sua 
perenidade, em paradoxo com sua irresoluta força. Daí 
o caráter místico dos olhares que se encontram. 

É preciso uma entrega e provavelmente uma relação 
mais profunda com o mundo criado na fotografia, muitas 
vezes as relações estéticas transitam entre o invisível da 
espiritualidade. A cosmogonia africana rege o fazer, que 
inevitavelmente bebe do desejo ancestral do homem 
lançado no além-mar, atracado na Bahia e que precisou 
se reinventar, recolocar suas raízes no novo mundo. 

Ciente da carga que carrega, o Rapaz não se esquece 
do seu aprendizado, vê o mundo através de seu próprio 
olhar, e nesse aprendizado, inventa a si mesmo e seu 
território. Em busca dessa necessidade que é a criação, 
ele se permite a mais viagens e tantas vezes se perde 
em dunas de sua memória que viraram lama. Ninguém 
indagou por que tomou aquele rumo incerto, mas ele 
não ignora todo processo de construção de uma pessoa. 
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Figura 38: Bauer Sá. Olhos de Xangô (Xangô’s Eyes), 2007-2009. Fonte: 
Fowler Museum at UCLA
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Figura 39: Bauer Sá. Fonte: site do artista.
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Estando diante de velhos mestres que conduziam 
imagens sem nenhuma, porém o constrate e a diluição 
do preto sob a luz o fascinaram. Novamente os olhares 
estavam ocultos e um animal familiar confrontavam 
com a fronte de um homem. Sentiu-se acalentado pelas 
imagens e a representação invisível tocou-lhe de maneira 
intraduzível. 

Os deuses que montam os corpos dos humanos 
são permissivos à contemplação, eles dançam em nosso 
corpo. Sem vacilar, se deixam fotografar, quando a hora 
é certo e conduzem alguns ao caminho de suas imagens. 
No meio desse caminho se encontra Bauer Sá e da 
cidade de São Salvador aponta sua câmera na tentativa 
de traduzir para nós os elos que ligam a relação entre 
planos terrestres e de fé. As imagens lembram ao Rapaz 
da correlação que existe entre a vida soprada do céu e 
brotada da terra. 

Sabe que para um existir é preciso mais que o sopro 
das divindades, ele já conhece o laborioso trabalho que 
dá revestir a alma de unguentos e as palavras sussurradas 
no ouvido do que viverá. Por isso andara tanto tempo 
seguindo o rumo contrário do norte, sem dar valor à 
vida. Sabia revelar imagens com a água do mar, conhecia 
a química da iluminação do papel. Porém como nunca 
foi perguntado sobre o assunto, esqueceu-se de tudo. 
Deixou o sol queimar suas memórias e seguiu rumo ao 
que lhe interessava. 

Figura 40: Baratino 8. 
Fotografia. 90x60cm. 2018. 
Fonte: própria.
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“Quando eu morrer não quero grito nem mistério.” 

Cantiga de capoeira gravada por Mestre Traíra e  
         Mestre Moraes.
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3. ORIMAR

No momento não sei o que dizer sobre Orimar. Ele 
é um homem. Adulto, iniciado, vivido. Orimar é tudo 
que não sou, mas queria ser. Ele desconhece qualquer 
senso de coragem ou medo (essas palavras não teriam 
sentido em seu vocabulário), pois seu instinto de fazer é 
tão natural que nominar a atitude perante a vida nunca 
fora necessário.

Importante é saber o que Orimar inventa. Sua 
própria vida se tornou a jornada e tomou rumo pelo 
mundo. Depois de ter virado imagem, voltou seu corpo à 
transparência. Sabendo que seu sentido final era ser luz: 
seu corpo preto e translúcido ao mesmo tempo, estava 
carregado de imagens e textos.

Rosas cresciam por sua cabeça e sua coroa, antes 
dourada quão as cores de ouro velho, parecia ser feita de 
espinhos, marcadas em sua pele: quase nunca a usava, 
há muito decidira não exibir os indícios de sua realeza. 
Finalmente, tinha certeza de seu cavalo. Montava-o 
como um cruzado morto cambaleando pelas ruas da 
cidade de São Salvador, a mãe nua. 

Tatuou as flores do passado na cabeça raspada, frases 
escritas nos braços: elementos de proteção. Um velho 
demarcou suas costas e a vida tratou de deixar sinais que 
depois, ele mesmo cobriu com outras imagens. A pele 
pintada feito uma tela trouxe para ele a permanência 
de sua história, seus passos fazem renascer angústias, 
feridas do passado e gozo e os riscos com tinta na pele 
nunca o deixarão esquecer. 

Uma vez em que olhou o seu destino e Ele estava 
em branco. Pouco a pouco, viu em um pedaço de papel 
boiando no mar marcas se formando lentamente, 
entendeu que era uma imagem. Aos poucos eram geradas 
formas, seu olhar não abandonava o papel, sua vida 
dependia disso! Impaciente, mergulhou a mão na poça 
do mar para, rapidamente, alcançar o papel. Sentiu seus 
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dedos queimarem, sua pele corroer, mas ignorava a dor 
tanta era a curiosidade pela alquimia que presenciava. 
Dali surgiu a nova pergunta: por onde iria seu destino? 

Tal inquietação pode até parecer um anseio por 
futuro, mas se enganar com Orimar é um erro comum. 
Nada teme, repito, ainda mais em relação ao incerto 
futuro, o intriga a falta de onisciência sobre a vida. 
Orimar é uma imagem que se move. Quisera conseguir 
entender o motivo de seu corpo parecer vazado pelo ar. 
Sentia que suas formas ganhavam tom da paisagem e 
questionava quais desafios tinha que cumprir para que 
pudesse entender o que estava acontecendo. Agora que, 
enfim, tomara consciência de homem preto. Não tinha 
mais um peso pequeno para carregar, sua pedra era 
grande, porém leve.

Orimar é uma imagem que se move e pode ser 
confundida; que adquire necessidades de espaço, agora 
o espaço aberto. Assim como ele, as imagens querem 
ganhar o mundo, desejam ir além de sua casa, do seu 
terreno, as imagens querem sair de casa. A fotografia 
também possui a capacidade de espalhar vestígios pelo 
mundo.

A consciência dele a muito deseja andar mais, descer 
as ladeiras dessa cidade iníqua ou, quem sabe, subir até 
o topo dos morros, onde poucos querem ir, apesar de 
muitos tentarem. O caminho que Orimar percorre é 
disforme, ambíguo, entrecortado, parecia, porém não 
era; ia mas voltava. Ele segue uma rota incompreensível 
para muitos que ousem perder seus olhos nestes escritos. 
Um momento ele está aqui, de repente parece não estar 
mais.

Seu corpo de plástico e invisibilidade é quente e 
forte, brilha e ofusca o que vem atrás e aquele que toma 
sua frente. Desconhece os receios banais que afligiriam 
qualquer outro. Ele mesmo impõe seu caminho, com 
passo leve, mão ligeira e firme. Sua caminhada se 
desenrola, quebrada e estonteante. A cada passo, inventa 
o caminho que percorre.
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Figura 41: Orimar #1. Fotografia para impressão em acetato. Fonte: própria
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A ladeira só existe porque andas sobre ela e a 
revela com o corpo. Outrora deixa a luz passar, adiante, 
esbarras nela e daí o veem. Seu corpo de outono é falso: 
não existem estações nessa terra africana deslocada do 
grande continente. E já que a geografia está embaralhada, 
já que esta terra que é nossa, não é nossa, ele se permite 
inventar. E se perde na própria encruzilhada, um rastro 
de pura presença.

Em um desses caminhos, se deparou com uma 
cobra, mas sendo amigo dos animais, observou-a em 
sua grandeza, suas escamas se repetiam e clonavam 
a si mesma em cada movimento. Camadas e camadas 
de animal vivo deslizavam pela estrada lentamente 
repetindo-se em sua forma longilínea e escamada. 
Esta imagem nunca lhe sairá da cabeça, pois a vida se 
repete constantemente e viaja diante dos nossos olhos de 
maneira lenta, perigosa e sedutora.

O encontro ofídico permitiu-lhe solidificar em seu 
coração/cabeça suas regras30 para a criação das imagens, 
seria nas tentativas de dar existência a seu caminho 
que se encontraria, a vontade nascida na experiência e 
na repetição do caminho. Sempre que fosse se tornar 
fotografia, construir uma imagem de si mesmo e seu corpo 
transparente, lembraria da sinuosidade ameaçadora e da 
beleza repetida que desliza da serpente para o mundo. 
Assim, suas fotografias seriam.

Com o coração cheio de alguma exatidão, desceu o 
caminho adiante e, ouvindo sons de ferro e de fogo, partiu 
pela estrada mais longa de todas, o sol era presença nessa 
parte da jornada, e isso o ajudava a lembrar que estava 
vivo e deveria seguir mundo à fora. 

Orimar vivia cerceado, mas não sentia medo algum. 
Perder o medo é um contratempo maior que se possa 
imaginar, é como estar desprovido do assalto, não ter 
previsão do que virá. A ausência do temor em sua alma 
não lhe permitia hesitação alguma, o que se tornava uma 
vantagem. Seus olhos de caçador passeavam atenta e 
lentamente numa espécie de desvio de tempo. E começou 

30 Em síntese, formar significa 
por um lado fazer, executar, 
levar a termo, produzir, realizar 
e, por outro lado, encontrar 
o modo de fazer, inventar, 
descobrir, figurar , saber fazer; 
de tal maneira que invenção 
e produção caminham passo 
a passo, e só no operar se 
encontrem as regras da 
realização, e a execução seja a 
aplicação da regra no próprio 
ato que é sua descoberta. 
Somente quando a invenção do 
modo de fazer é simultânea ao 
fazer é que se dão as condições 
para uma formação qualquer: 
a formação onde inventar 
a própria regra no ato que, 
realizando e fazendo, já a aplica. 
Com efeito, o modo de fazer 
que se procura inventar é, ao 
mesmo tempo, o único modo 
em o que se deve fazer pode ser 
feito e o modo como se deve 
fazer. Se a obra a fazer é sempre 
individual, determinada, 
circunstanciada, o modo de 
fazê-la deve sempre, e cada 
vez de novo, ser inventado e 
descoberto, e a atividade que a 
leva a termo deve ser formativa. 
(PAREYSON, Pág. 60).
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a andar pelo mundo, lentamente. 

Divisou a estrada um dia sem querer, olhou para o 
asfalto quente da capital da Bahia ou o reino dos tristes 
e sofridos, filhos dos filhos do além-mar, uma terra 
ensanguentada que gemia e rufava incessantemente 
feito um inferno amoroso. Orimar partira um pé atrás 
do outro, aumentando a velocidade dos passos. Uma 
vez na rua, tomou rumo à paisagem e não se rendeu até 
cansar, era difícil correr por tantas subidas e descidas 
desconstruídas e a sua velocidade aumentava a cada 
passo, que se transformava em saltos, quase voos.

Parece-me que ser leve é coisa simples para 
Orimar, como se ele já estivesse formado, ou fosse um 
homem sem passado, sem anterior predicado, um ponto 
definitivo, mas não... essas coisas levam tempo pra se 
firmar: homem, lugar, dureza, aspereza; tudo isto, pra 
se transformar em leveza precisa ser divisado por amor, 
como um óleo fino, que possa escorrer pelas brechas 
das pedras e enxertar os brotos das antigas flores, os 
esporões das velhas crisálidas que invadiam os caminhos 
de outrora, dentro do ser.

Esta agitação interior é o que forma o ser. Um 
homem/uma mulher, nada mais são do que a armadura 
de uma criança, e ela se determina de acordo com as 
batalhas vivenciadas. Ousaria pensar que, dentro da 
armadura, todos são iguais, todos os pretos, pelo menos, 
posso dizer: são forjados com um poderio de flores, 
feito um tronco vivo onde escorre a gênese da vida, 
um incessante e caudaloso limo31, brotado das raízes 
de um passado invertido, tão atual quanto o presente: 
eles se imitam. Essa árvore distendida, que é o homem 
(carcaça), é lugar de invenção e habitat. Donos de uma 
Natureza antiga e nova, cujos os céus se encontram os 
meninos, as aves, os animais rastejantes, o tigre ou a 
pedra de cada um.

Um corpo presente erguido sobre pés que anseiam 
asas colocou-se na batalha, mas não era mais uma disputa 
de sangue, ou de guerra violenta. Era uma silenciosa 

31 Produto de um maquinário 
social e técnico indissociável 
do capitalismo, de sua 
emergência e globalização, esse 
termo (o negro) foi inventado 
para significar exclusão, 
embrutecimento e degradação, 
ou seja, um limite sempre 
conjurado e abominado. 
Humilhado e profundamente 
desonrado, o negro é, na ordem 
da modernidade, o único de 
todos os humanos cuja carne 
foi transformada em coisa e 
o espírito em mercadoria a 
cripta viva do capital. Porém 
e esta é sua patente dualidade 
numa reviravolta espetacular, 
tornou-se o símbolo de um 
desejo consciente de vida, força 
pujante, flutuante e plástica, 
plenamente engajada no ato de 
criação e até mesmo no ato de 
viver em vários tempos e várias 
histórias simultaneamente. Sua 
capacidade de fascinação, ou 
mesmo de alucinação, não fez 
senão se multiplicar. Alguns 
nem sequer hesitariam em 
reconhecer no negro o limo 
da terra, o veio da vida, por 
meio do qual o sonho de uma 
humanidade reconciliada com 
a natureza, com a plenitude da 
criação, voltaria a ganhar cara, 
voz e movimento. (MBEMBE, 
2018, p.24)
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Figura 42: Orimar #2. Fotografia para impressão em acetato. 2018. Fonte: própria.
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luta pela existência. A luta de Orimar era pelo domínio 
de sua própria imagem, entre o surgir e o desaparecer. 
Orimar deseja revelar a si mesmo para o território que 
descobre e ao mesmo tempo cria. 

Ansioso em expor sua forma transparente e lança-
la no mundo sólido, ele entende que para existir é 
preciso se revelar, uma revelação é mais que um artifício 
de espelho, um homem uma vez revelado, se torna 
coisa palpável, pode ser tocado, apertado, destruído ou 
amassado, mas também a sua presença adquire solidez 
ante a transparência. Seu corpo contaminado de ocidente 
agora percorre por um terreno antes ignorado. Quando, 
então, abriu os olhos viu suas mãos queimadas pelo sol e 
à duras penas, reconheceu suas marcas.

Orimar compreendia-se um ser quase fundido à 
paisagem. Essa imagem, bela e assustadora, ergueu um 
questionamento sobre a maneira como o mundo surgia 
diante dele: ele se revelava. Semelhante a uma antiga 
fotografia que surge do processo químico num piscar de 
olhos, assim o mundo se faz toda vez que abrimos os 
olhos. 

Tal analogia entre o olho, a revelação e o surgimento 
do mundo, sua criação, era como poesia para os interesses 
de Orimar: “E se a gente falasse de fotografia sem falar 
da realidade? E se, ao invés de falar em fotografia, 
falássemos em revelação?” Ficou inquieto com esta 
ideia e continuou ruminando: o abrir dos olhos é uma 
eterna revelação. Quando piscamos os olhos, estamos 
revelando um lugar (este não aparece e desaparece para 
surgir novamente, mas existe e deixa de existir). Estamos 
revelando fotograficamente o mundo, a todo instante 
com a força dos nossos sentidos. Com receituário 
individual, exibimos o mundo a nós mesmos. 

Uma experiência invisível era o que procurava, mas 
a torpidez daqueles dias o tirava do eixo e o conduzia 
rumo ao desconhecido interesse. “Pobre Orimar!”, diriam 
seus detratores, que eram poucos naquele momento. 
Ignorava qualquer possibilidade de ser tocado à palavra 
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Figura 43: Orimar #3. Fotografia para impressão em acetato. 2018. Fonte: própria.
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dos descontentes. Orimar de coitado nada tinha.

Caçador, dono de tudo o que lhe pertence, homem 
que desconhece o halo da morte, essa que dá medo 
nos humanos. O que pretende ao invocar sua imagem 
invisível é se reconhecer, enquanto homem único e ao 
mesmo tempo universal. Ser deste mundo ou de tantos 
outros existentes, inventados ou invocados com sopros 
imaginativos. Orimar é mais do que isso.

Antes, determinava a si mesmo a ocultação das 
coisas que inventava, agora já não mais, gostava de se 
exibir ao mundo, por inteiro. Durante o carnaval (seu 
estado de espírito preferido, ele dava férias ao seu cavalo 
e preferia vaguear pelas vielas enfeitadas e embebidas 
em cerveja quente de Salvador, montado em um bode 
branco cujos chifres são dourados), desfilava por toda a 
parte, saindo da Saramandaia rumo ao Campo Grande 
seguido por sons intensos. 

O desfile era seguido também por um sutil bater de 
asas das borboletas estradeiras. “Menino torto”, sua mãe 
diria quando ele passava à janela com um olhar brilhante, 
quedante para o alegre, e buscando um sorriso de volta: 
pancada grande é uma lembrança de quem está vivo.

Cheio de maresia, ele se abria como um pavão, a luz 
fazendo as tatuagens brilharem. Só pensava que era uma 
imagem, fingindo não saber de quê. Preparava-se para 
atirar, não a ermo como antes, tinha um alvo bem escuro 
e demarcado no terreno branco. O alvo era ele próprio, 
coisa viva, ou em suspensão. Vinha majestoso, os olhos 
marejados e a coroa de ouro velho reluzente entalhada. 
Seus ombros brilhantes imolavam suas amadas atentas. 
Ele ria com uma garrafa na mão e seu bode enfeitado 
seguia, correndo atrás das crianças, comendo as flores 
dos enfeites das senhoras e cheirando os velhos, que 
corriam como podiam, ou batia no bicho com suas 
bengalas. 

Seguiu o cortejo que não se decidia entre a música 
que oscilava entre tambores e bits, caminhando até o 
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Figura 44: Orimar #4. Fotografia para impressão em acetato. 2018. Fonte: própria.



114

farol. Sabia que não era só corpo de carne, ser reduzido 
assim não lhe agradava. “- Deve haver algo mais”, pensou, 
recordando a frase que um dia um amigo lhe dissera e 
que nunca saiu de sua cabeça, latejando em sua mente 
como num eco: “Deve haver algo mais.”

Orimar se embaraçava diante da cidade que ele 
tanto insistia. Seu caminho era confrontar as camadas 
da realidade com sua própria imagem. Ciente que, para 
eles, seu corpo transmitia pavores cínicos, dançava 
eloquentemente32, ensandecido, permitia que invejassem 
sua altivez reluzente (muitos adjetivos carrega os homens 
de pele escura). Conhecia o fruto desses olhares, eram 
resultado da tradição que faziam de sua imagem. Porém, 
não tinha interesse em provar o contrário, em nada 
lhe intentava desfazer o pavor que aqueles homens e 
mulheres de tez pálida fingiam sentir de si, pelo contrário, 
novamente, lhe interessava, apavorá-los, os fazer sentir 
medo, o pânico era um revés à violência que praticavam 
contra Orimar e seu povo. 

Desejou fazê-los sentir como era esse medo de ter 
seu corpo e mente violentados pelo ódio. No fundo, todos 
sabiam que tal medo era inventado; artifícios criados 
para esconder o verdadeiro medo: da insurreição. 

A imagem assombrosa que Orimar desejava diluir, 
transformar e remover era a do temor na mente de seu 
povo, interessava-lhe aplacar os olhos pretos do modo de 
olhar para si mesmos.  Por isso, também, queria ser visto 
em suas imagens. Seu corpo como molde para os muitos 
como ele, se via ali e ciente que era enxergado, entre seus 
saltos e andanças por paisagens díspares e acolhedoras. 
Encarava-se de frente, sem máscaras, com o corpo 
inteiro, retratando-se com ávidos olhos de cadáver vivo, 
corpo aerado e insurgente.

O procedimento tomado por ele para construir 
sua própria imagem traduz sua existência: ao decidir o 
que de si aparece na imagem fotográfica, o surgido e o 
transparecido, coloca em xeque sua noção de existência 
enquanto real. Seus fragmentos de irrealidade são a prova 

32 O primeiro objeto de fixação 
dessa disputa é o corpo... O 
corpo torna-se, em seguida, uma 
forma aparentemente informe 
que suscita surpresa, assombro 
e terror: “Olhe um preto!” 
(MBEMBE, 2018, p.195)
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Figura 45: Orimar #5. Fotografia para impressão em acetato. 2018. Fonte: própria.
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da sua essência viva e suas ausências e transparências, 
sua ficção. Ou seja, o que demonstra sua realidade é sua 
invenção. E o que afirma sua ficção são os fragmentos de 
sua realidade. 

Jogando pelos opostos e tergiversando entre as 
possibilidades que a imagem fotográfica lhe permite 
discutir, Orimar sente o estado artístico de sua proposta. 
Tal motivação aquece seu coração. Percebe que a arte é 
um território sugestivo para alocar seu intento.

Suas imagens preenchem outro lugar que a paisagem 
não suporta, elas vão além, se tornam um campo de 
território de diluição de fronteiras, onde morros, ruas, 
estradas, horizontes e cumes, tornam-se ilusórias e 
impermanentes paisagens.

Ah Orimar!, esse nome repetido entre as vielas 
pelas bocas das (ainda bem!) não donzelas de Salvador. 
Como purpurina não saía do corpo nunca. Nome cheio 
e com gosto de manga doce apimentada. Orimar é folha 
viva que nunca seca no chão. Quem sabe até folha-peixe, 
mas sua carne era puro-sangue, de homem que corre 
inabalado na veia aberta de um tempo sem dono. 

O propósito de andar pelo mundo, exercendo sua 
liberdade translúcida, chegou a lugares que o enganou por 
serem aparentemente óbvios. A pele preta lhe permitiu 
esperar sob o sol, para ver revelar as cores mortas do dia 
estio. O trânsito da luz sobre seu corpo o colocava entre 
os meandros da dificuldade em entender sua própria 
construção. Escuro, invisível e luminoso é essa a tal 
essência da figura que anda ao vento. Seus órgãos, ossos, 
carne e pele, é luz e escuro, sua roupa corrente, é noite, 
tarde e um novo amanhecer. Os ventos da morte nada 
mais são do que imagens, de um mundo que aparenta, 
circula, vive e se apaga. Por esse motivo, Orimar viveu e 
voltará a existir. 

De maneira redundante e arrastada está estabelecido 
o modo de sua existência: refletir a si mesmo em vários 
outros que caminham parcos e solitários pelas paisagens 
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Figura 46: Orimar #6. Fotografia para 
impressão em acetato. 2018. Fonte: 
própria.
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descabidas, pelos tijolos encontrados, entre uma 
arquitetura que não inventa, mas submete-se, dentro de 
uma natureza que não domina nada, por querer.

O canto utópico de liberdade discutido por ele, 
alimenta-se da provocação que o mesmo cria. As várias 
faces surgidas da luz que duplica a imagem em inúmeros 
outros Orimar suscitam uma reflexão sobre os muitos 
que estão em busca de uma maneira de falar da liberdade. 

De todas as cismas, uma das mais inquietantes era 
a desconfiança da sua existência, às vezes, percebia nos 
seus gestos, pelas ruas de Salvador, que algo ali imitava 
o mesmo lugar, era como se o mundo se duplicasse e 
as coisas e as pessoas se substituíssem, sem perceber 
que eram outras, fraturadas levemente. O perceptível 
dessas fissuras estava tanto em seus gestos quanto na 
desconfiança desse rasgo. É tão difícil para Orimar 
entender quanto é explicar tal fenômeno. Parecia que um 
mundo morto fora sobreposto ao outro. A passividade 
era tanta que poucos percebiam que algo errado estava 
posto. As ruas exalavam revoltas antigas, mas alguma 
coisa no ar, os fazia esquecer de tudo. Não parecia haver 
cura para esse incômodo.33 

Tentou imaginar quem seria se não fosse outro. 
Neste lugar que desconfiava ser duplicado, olhou para 
si mesmo, mas não pode ver quem seria caso não tivesse 
sido marcado pela performance de ser negro na Bahia. É 
impossível ver este segredo. A ideia de mundo emulado, 
pareceu-lhe sim, uma proteção e um trauma. Essa sua 
resistência em ficar de pé enquanto preto e a memória 
que evoca nos seus hábitos não são apenas encenação, 
são uma produção do espírito.

Insistindo no seu canto de liberdade, começou a 
recusar qualquer ideia de estar preso. Dentre os resultados 
dessa consciência, as coisas que sucederam foram de uma 
estranheza até então não entendida na Saramandaia, em 
Salvador. Os pássaros de lá passaram a ir e vir para as 
gaiolas diariamente, logo cedo na madrugada, quando 
o dia ainda nem sabe que acordou, eles começavam 

33 A violência colonial era, por 
fim, uma violência fenoménica. 
Nessa medida, tocava tanto 
os domínios dos sentidos 
como os domínios psíquicos e 
afectivos. Provocava problemas 
mentais dificeis de curar e 
de tratar. Excluía qualquer 
dialética de reconhecimento 
e era indiferente a qualquer 
argumento moral. No que 
respeita ao tempo, um dos 
quadros mentais privilegiados 
de qualquer subjetividade, fazia 
os colonizados arriscarem-se 
a perder o uso de quaisquer 
rastos mnésicas, precisamente 
aqueles que permitiam «fazer 
da perda algo diferente de um 
jorro hemorrágico»6s. Uma 
das suas funções era esvaziar 
o passado do colonizado de 
qualquer substância e, pior 
ainda, privá-lo de futuro. 
Também atingia o corpo do 
colonizado, contraindo-lhe 
os músculos, provocando 
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Figura 47: Orimar #7. Fotografia para impressão em acetato. 2018. Fonte: própria.
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a fugir, bem na hora em que os meninos abriam suas 
casas de ferro e madeira para dar-lhes água, ou preparar-
lhe o banho de sol. Muitos não compreenderam o que 
ocorreria, alguns até foram mortos por seus donos 
(que prefiro chamar de amantes) antes de ganharem os 
céus. Outros também morreram a badogadas enquanto 
voavam pelos ares quentes da cidade. 

No final do dia, os rostos chateados pela saudade 
do pássaro fugido se transformavam estupefatos ao 
perceberem o retorno. Um vizinho de Orimar teve 
a revoada de canários competidores fugidos, e tinha 
colocado a culpa na criança que deixou a porta do viveiro 
aberta, quase foi levado pela onda avínea que se formou 
no retorno. Seus olhos encheram de água ao ver a onda 
amarelada de massa voadora, retornar cada um para sua 
gaiola, como se nada tivesse acontecido. Que estranha 
metáfora cabia naquela situação? 

As ruas da Saramandaia sempre foram os labirintos 
que Orimar atravessou em altas velocidades, fosse a pé, 
galopando ou sobre o lombo de uma CG Titan. E, tal qual 
Astérion, brincava pelas esquinas que se desdobravam 
em encruzilhadas, escadarias e despenhadeiros onde 
brandiam fitas amarelas. Esses caminhos, viravam trilhas, 
alargando-se e reduzindo no sobe e desce, eram as veias 
da cidade que Orimar queria desconhecer. A alma já 
inquieta com a sua procura só pensava em levá-lo para 
o mar, para outras estradas e caminhos desconhecidos, 
estranhos e leves parecido um bater de asas de um pardal 
recém-lançado do ninho por sua mãe. 

As ruas e enladeirados guardavam muitas vezes, 
surpresas perigosas. Vozes costumeiramente se calavam 
dando lugar aos gritos de “Encosta!” e depois o que 
seguia era a recriação de uma imagem que insistia em 
deixar seu rastro e se repetir: corpos lançados aos muros, 
pernas esgarçadas e o toque legalmente permitido, 
abusivo, impetrado aos que deram a má sorte de ali 
estar. Revista. Ver duas vezes. Olhar com as mãos, tatear 
o corpo com os mais ímpios toques, até ferir, primeiro 

retesamentos e dores 
musculares. A sua psique 
também não era poupada, pois 
a violência tão-somente visava 
a sua descerebralização. Foram 
estes cortes, feridas e golpes que 
63 “Não é só o terreno que foi 
ocupado. [ ... ] O colonialismo 
[ ... ] instalou- -se no próprio 
centro do indivíduo [ ... ] e 
engajou um trabalho baseado 
na pilhagem, na expulsão de 
si, na mutilação racionalmente 
praticada.[ ... ] É o pais global, 
a sua história e a sua pulsação 
quotidiana que são contestados 
[ ... ]. Nestas condições, a 
respiração do indivíduo é uma 
respiração observada, ocupada. 
É uma respiração de combate», 
Frantz Fanon, “As mulheres na 
revolução”, Anexo em I:An V. .. , 
op. cit., p.300. 64 Frantz Fanon, 
L’An V. .• , p. 414, ou, por 
vezes, o “círculo do ódio”, in Os 
Condenados atingem o corpo 
e a consciência do colonizado 
que Fanon, na prática, tentou 
equacionar e tratar. Segundo 
Fanon, esta tripla violência 
(chamemos-lhe soberania) – 
feita na realidade de “violências 
múltiplas, diversas, reiteradas, 
cumulativas era vivida pelo 
colonizado nos músculos 
e no sangue. Não obrigava 
apenas o colonizado a encarar 
a sua vida como uma luta 
permanente contra uma morte 
atmosférica.” De facto, dava 
ao conjunto da sua vida um 
ar de «morte incompleta»69. 
Mas, sobretudo, desencadeava 
nele uma raiva interior, a do 
“homem perseguido”, obrigado 
a contemplar com os seus 
próprios olhos a realidade 
de uma «vida animalesca». 
(MBEMBE, 2018, p.284).
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o corpo, depois a natureza interna (a dignidade?), para 
então, tocar novamente, mais forte, mais dentro, entre as 
pernas, na dobra do joelho, atrás da orelha, embaixo das 
pálpebras, procurando outra vez o quê... Não interessa se 
está lá ou não. As mãos viram olhos, boca, nojo, chicote. 
Não importa se ou o quê que vai encontrar ou não. Está 
legalmente permitido.

A imagem de Orimar com os dedos cruzados sobre 
a cabeça, tendo-os pressionados, é um retrato inventado 
como verdade, e poderia figurar qualquer jornal É 
Massa! do dia seguinte, ou ser transmitida no horário 
de almoço, servida na bandeja onde os pretos são 
apresentados como elementos, sob vulgos hediondos, 
envoltos em crimes ou suspeita deles (o que não faz a 
menor diferença, quase sempre, se você é um negro, já 
está condenado).34

Mas, o iminente levante articulado nos corações 
pretos dá passos eternos e rápidos, anunciando uma 
aurora africana em todo o mundo, isso pode ser visto, 
muito ainda na resposta violenta a esse nascer do sol.

Os corpos que insistem em caminhar por essa 
terra, agora, de ninguém, cujos ex-donos foram moídos 
e transformados nos próprios espelhos que ganharam de 
presente ou tiveram seu sangue transformado em tinta 
vermelha para enfeitar os corpos de uma convalescente 
europa, há quinhentos e tantos anos atrás. Eles não se 
submetem a normalizar essa rotina violada, querem 
ascender suas asas por um céu que lhe aponte outros 
caminhos, pois, seus corações estão cheios de vingança, 
e esse estado de sopor não perdurará por muito tempo35.  

Pensando em libertar sua imagem dessas outras 
que insistem em se acoplar à sua, Orimar inventa para 
si um contra-retrato, tão leve que poderia estar solto no 
ar e como um plástico que envolvo o mundo poder ser 
visto e mostrar o que existe por trás de si mesmo, sendo 
possível exibir os deuses e seus movimentos dentro de 
tudo, mas não permitindo que qualquer um o tacasse. 

34 Esse retrato, de homem-
fera, coisa perigosa que 
precisa a todo tempo ser 
vigiado, capturado, revistado 
deriva de outras imagens 
que permitem e legitimam a 
repetição das violências. O que 
uma sociedade legitima? O 
que ela torna verdade? E esta 
cena é repetida tantas vezes 
até validar comportamentos 
sociais e estatais. Eis, aí o 
perigo das imagens: qual a 
imagem do homem dito como 
negro há séculos? A vontade 
de reproduzir os gestos 
dessas imagens de violência 
provocam um torpor na mente 
é divido tanto por quem sofre, 
quanto por quem comete ou 
vislumbra as violações que 
submetem seus corpos. Assim, 
se entregam a mazelas das 
ilicitudes as leis inventaram, 
os erros programados para 
sistemicamente rondar os 
corpos pretos.

35 Ora, num momento em 
que se alastra um racismo 
sem raça, reinventando-se 
discriminações, hierarquias, 
assimetrias, quando a 
religião ou a cultura vão 
tomando o lugar da biologia 
como fundamento da 
discriminação, o que fazer 
com o Negro? Esquecê-lo? 
Ou ao contrário, preservar 
sua “potência do falso”, seu 
caráter luminoso, fluido e 
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Seu corpo fluir como um rio alado, e seu olhar 
penetrante, o mesmo que conduzia feito um hit de 
carnaval, as mulheres para perto de si e enfurecia 
alguns homens, outros nem tanto, seduzidos também, 
prevaleceria sobre quem visse sua imagem. Então, 
expiaria a fotografia de homem-coisa, homem-medo 
que tanto invocavam para ele e os seus irmãos de cor. 
Uma vez leve, seu corpo viajaria por outros territórios 
e responderia apenas a sina dos ventos, a única coisa 
que lhe atravessaria era a luz e a transformação das 
cores diuturnas, das estradas de ferros e dos horizontes 
tropicais desta terra insular.

Cada passo que dava ia no sentido de produzir sua 
imagem, e quando viu esta rumando léguas além de sua 
casa, por entre estradas intermináveis. Um sentimento 
infantil, a que chamam liberdade tomava conta de si, um 
sentimento cínico, pois sabemos que ela serve a o quê? 
Afinal quem é ela? Mais do que falar desse lugar, onde 
o sentimento, essa liberdade, está no ato de experenciar 
partindo do campo estético, as metáforas que animam o 
fazer artístico.

Quem pode saber se a fotografia se reconhece ou 
é reconhecida como tal raptora em essência, poderia 
ela então raptar pedaço de homem, numa imitação. 
Talvez, pudesse, ao tentar fazê-lo, contrair dentro de si 
o desejo que seu corpo provoca, a luz que retinta hora 
azul prateada hora luz dourada, emulada de sol. Mas 
não cabe provas de que homem tão forte e tão leve possa 
ter seu corpo preso, talvez martirizado sim, perfurado, 
enquadrado, mas aprisionado, duvidaria. 

Se é que isto importa, tentar conceber uma 
fotografia de Orimar ou rastrear seus passos é tarefa 
das mais dolorosas e prazerosas inimagináveis. Sua 
forma de vento molhado logo se esvanece; percebi que 
somente uma coisa não pode se ausentar de Orimar: 
seus olhos. Mesmo quando olham incertos (para quem 
vê) ele fita incisivo sobre a superfície do horizonte e 
descobre o seu infinito. Através do olho a vida emerge, 

cristalino, esse “estranho sujeito 
escorregadio, serial e plástico, 
constantemente mascarado, 
firmemente instalado dos dois 
lados do espelho, ao longo de 
uma fronteira que ele não cessa 
de seguir”? As análises dessa 
dimensão subjetiva, com uso 
abundante de material literário, 
vetores religiosos e perspectiva 
psicanalítica, são um dos 
pontos mais tocantes deste 
livro. E se o Negro devesse 
sobreviver, e por uma dessas 
reviravoltas da história, os 
subalternos da humanidade se 
tornassem “negros” e, a partir 
daí, se desencadeasse uma 
reviravolta que extrapolasse a 
própria condição dos negros? 
(PELBART apud MBEMBE).
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Figura 48: Orimar #8. Fotografia para impressão 
em acetato. 2018. Fonte: própria.
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mesmo quando não podemos vê-los, sabemos que estão 
ali. Ainda quando não percebem a luz como os outros 
que inadvertidamente os nomeiam cegos, o silêncio da 
luminosidade vem trazer informações intocáveis.

Sua aventura de virar homem transparente, visível 
e invisível ao mesmo tempo, era cheia de passos e 
ameaças. Encontrou-se novamente com a cobra, agora 
maior, e assim como ele desliza quase invisível assim 
como o suposto tempo. Ignorou-a dessa vez, tinha receio 
de ficar preso a seus anéis de histórias que eram ainda 
mais inverossímeis e amáveis que ele mesmo. Embora 
respeitasse todas elas e tivesse ciência de que jamais as 
compreenderia totalmente (esse não o objetivo delas), 
não podia parar e ouvi-las agora: seu corpo preto e 
translúcido urgia de mundo.

Dores, sempre inesperadas, aparecem quando 
ele pensa que sua luz não poderá ser tocada, enfiado 
nos abismos inventados por si mesmo, é sempre esta 
experiência nítida e retinta que o alimenta. Se alimenta 
de si. Se alimenta de si mesmo e da paisagem. Assim, 
de maneira redundante e arrastada, estabelecia o modo 
de sua existência: refletir a si mesmo em vários outros 
feitos de luz, que caminham parcos e solitários pelas 
paisagens descabidas, pelos tijolos encontrados, entre 
uma arquitetura que não inventa, mas se submete, dentro 
de uma natureza que não domina nada, por querer.

Cabe a mim escrever estas linhas e me ver no 
próprio lugar, que é o texto, no corpo que é a imagem 
e assim costurar, fomentar da guerra as lanças que vão 
ficando cada dia mais amoladas. 

“Anú não canta em gaiola”. Orimar dizia, sempre que 
sua mãe se preocupava; respondia às suas lamúrias com 
essa passagem de velha anedota. A matriarca recordava 
um passado que ele esquecera, mas ao aproximar-se 
da liberdade, recordava de corpos inertes e cobertos 
por flores e dos caminhos percorridos. Os rastros lhe 
apareciam, mas as lembranças eram vagas.



125

Discutia o utópico senso de liberdade. Queria não 
se preocupar com qualquer tipo de aprisionamento ou 
velo de sua liberdade: a imagem que fazia de si era qual a 
luz que chega rasteira pelos espaços e desejava que fosse 
inscrito em qualquer lugar e lido por qualquer língua em 
todas as bocas que devoram o mundo. 

Os arquétipos que se colocam sobre homens como 
Orimar são ferramentas que simulam uma realidade, 
assim como a imagem fotográfica, na qual para muitos 
o estatuto da verdade está ali. Então recusam-se a ver o 
príncipe, o belo, o rei negro de sorriso brilhante e voz 
retumbante ou lacônica. Automaticamente, exortam a 
figura que existe e substituem-na por outra, como alguém 
que de repente resolve trocar a foto do porta-retratos da 
sala e substituir a imagem por outra que sequer cabe em 
seu corpo. 

Ceder a esse arquétipo é para Orimar, o mesmo 
que descer a um túmulo e inumá-lo vivo. Tumba viva, 
é o homem quando tentam desumanizá-lo. Mesmo sem 
querer, ele veste, por frações de segundo, a ofensa. Ela 
cobre o seu corpo e o esmaga lentamente, começando 
pelos olhos e desce pela garganta com um gosto oco de 
terra e o paladar se anula.

Enquanto caminha e constrói seu mundo, ele refuta 
essas molduras, e escreve um tratado para si mesmo. 
Não conseguirá se compreender, tão pouco encerrar sua 
busca, mas deixa marcas de sua vontade incessante, e 
isso já quase lhe basta. A única coisa que não aparece 
nesse momento é o medo. Ele não existe. 
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Figura 49: Orimar. Fotografia. Triptico impressão em acetato, papel fotográfico e pregos. Fonte: própria.
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Figura 50: Orimar. Fotografia. Impressão em acetato, papel fotográfico e pregos. Fonte: própria.
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Figura 51: Orimar. Fotografia. impressão em acetato, papel fotográfico e pregos. Fonte: própria.
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Figura 52: Orimar. Fotografia. Poliptíco. Impressão em acetato, papel fotográfico e pregos. 
Fonte: própria.
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EPÍLOGO

Finalmente Orimar nasceu, com seu sorriso largo 
e sua mente flamejante. Os olhos de lince se abriram 
preguiçosos, semicerrados. Ao contrário do esperado 
de um guerreiro, os olhos não se abriram rápidos e 
brilhantes, mas com lentidão. Não era como se ele não 
estivesse ali ou não desejasse o mundo, apenas tinha a 
paciência pura de um caçador. Na verdade, acordava de 
um descanso que um dia haveria de merecer e não teria 
o tempo para isso. Então, se acomodava no leito de carne 
e pedra que lhe era oferecido pelo tempo permitido aos 
renascidos.

Não cabe a quem narra traduzir algo que deve ser 
sentido. Compreender a experiência de um ser invocado 
pela poesia das imagens e dos textos é se propor a um 
rito artístico. Às vezes a proposta pareceu mais uma 
exumação, um lamento fúnebre do ocidente; outras 
vezes, a poesia das palavras se lançou entre a saudade 
incompreendida da diáspora e sufocantes narrativas do 
banzo. 

Cabe ver que as escritas apresentam os trajetos 
percorridos e um pensamento que não recusa sentir-se 
impressionado com o porvir: continuar caminhando 
pelo mundo da arte, sem medo de existir nesse território 
e identificar, nas andanças, as pedras certas para lançar 
nos alvos e as folhas que curam, para vencer a morte. 
Esse jogo é circular como o tempo e a vida. 
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ANEXO

Exposição
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Figura 53: Banner da exposição Contos Fotográficos. Fonte própria.
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A vida como predicado de si

Talvez uma das coisas mais difíceis seja organizar o 
conhecimento sensível para exibi-lo. Difícil precisamente 
porque se procura, com frequência e sanha, um sentido 
que lhe caiba e descreva em sua justeza ou um adjetivo 
que lhe vista de maneira confortável e eloquente. 
Contudo, mais árduo – mas nem por isso indelicado – é 
o desvelamento da sensibilidade ordinária, aquela cuja 
aparição vem carregada de afetos quentes, de relações 
pessoais oscilantes, de memórias próprias e de outrem, 
ficcionais ou não, de exclamações cítricas, de olhares ora 
diretos, ora oblíquos, penetrantes ou evasivos, de porquês 
avermelhados e terrosos, de indignações rudes e doídas, 
de obscenidades pontiagudas, de violência político-social 
estridente; ou, se se preferir, da vida mesma.

Adriano Machado encara o cotidiano e, com ele, extrai 
o sumo de sua poética. Retira os véus que encobrem sua 
mais profunda intimidade e, nessa operação, dá a ver uma 
geografia compreensiva – como a desenhada por Milton 
Santos1 – cujo intuito reside na integração dos espaços e 
territórios em seus dinamismos, não apenas na delimitação 
de suas fronteiras e especificação de suas localidades. 
Justamente por apresentar esse espaço banal, onde o 
acontecimento deve ser estimado nas inter-relações entre 
os fenômenos, é que Adriano dispõe-se a mostrar a crueza 
das feridas e as notas alegres da esperança. As fotografias 
aqui organizadas podem ser acessadas sob vieses diversos, 
porém jamais distantes da substância de quem as produziu: 
elas constroem um crônica da vida como predicado de si. 

Não se trata de fotografias endereçadas à busca da 
verdade, visto que Adriano – parafraseando Manoel 
de Barros2 – não está preocupado em saber como as 
coisas se comportam, mas, ao contrário, em inventar seus 
comportamentos. Como um neófito, ele procura aprender 
a ver pelo espelho e a replicação de seus reflexos no 
interior de seu lar, arquitetando paisagens que “exprimem 
as heranças que representam as sucessivas reações 

1 SANTOS, Milton. O Papel Ativo da Geografia. Um Manifesto. XII Encon-
tro Nacional de Geógrafos. Florianópolis, julho de 2000.

2 BARROS, Manoel. Tratado geral das grandezas do ínfimo. São Paulo: 
Leya, 2013. 
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localizadas entre homem e natureza”3, entre seu âmago, 
o mundo e nós. Ao descortinar sua quinta-essência, sente-
se apto para enveredar na elaboração de seus não-
retratos, nos quais o anonimato é o trampolim para uma 
universalidade. Há, também, a delicadeza da encenação 
e da pose dirigida para a fotografia cuja simplicidade é 
potencializada pela invenção dos comportamentos dos 
objetos e da pessoa em cena. 

Agora, reconhecendo-se experiente e vívido, parte 
mundo afora. Fora de casa e já escolado pela vida em 
seus malefícios e benevolências, caminha em busca de 
outros espaços para viver. Sua paisagem, antes localizada 
na fronteira especular (da câmera e do espelho) e nas 
paredes externas não emassadas do seu quintal familiar, 
assume, daqui em diante, a sobreposição dos territórios 
particulares e suas inter-relações fenomênicas ainda 
inimagináveis. A vida, antes um predicado dele, torna-se 
também um predicado de si própria: “A vida inventa! [...] 
A gente principia as coisas, no não saber por que, e desde 
aí perde o poder de continuação porque a vida é mutirão 
de todos, por todos remexida e temperada. [...] Viver é 
muito perigoso; e não é não. [...] Um sentir é o do sentente, 
mas outro é do sentidor”4. Sendo ao mesmo tempo quem 
sente e quem produz o sentir, Adriano Machado manifesta 
visualmente a contradição dessa ferida que é vida em 
seus Contos Fotográficos. Suas imagens ora ardem, ora 
cicatrizam, num perpétuo ir e vir.

Fábio Gatti

Artista visual

3 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e tempo, razão e 
emoção. São Paulo: Edusp.
4 ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. São Paulo: Círculo do 
Livro/Nova Fronteira, 1984.
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Figura 54: Lugares, 150x90cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. Museu de 
Arte da Bahia. Foto: Yasmin Nogueira.
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Figura 55: Lugares, 150x90cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. Museu de Arte 
da Bahia. Foto: Yasmin Nogueira.
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Figura 56: Lugares, 150x90cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. 
Museu de Arte da Bahia.  Fonte: própria.
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Figura 57: Lugares, 150x90cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. 
Museu de Arte da Bahia.  Fonte: própria.
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Figura 58: Lugares, 150x90cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. 
Museu de Arte da Bahia.  Fonte: própria.
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Figura 59: Orimar, 20x30cm cada peça. Exposição Contos Fotográficos. 
Museu de Arte da Bahia.  Fonte: própria.
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Figura 60: Orimar. Exposição Contos Fotográficos. Museu de Arte da Bahia.  
Fonte: própria.



142

REFERÊNCIAS

AGAMBEM, Giorgio. O que é o Contemporâneo? E outros 
ensaios. Chapecó: Argos, 2009.

ALVES, M.; MARQUES, B. Almoços partilhados, amores 
não correspondidos e conversas inacabadas. Quotidiano e 
arte contemporânea. MODOS. Revista de História da Arte. 
Campinas, v. 2, n.1, p.71-82, jan. 2018. Disponível em: http://www.
publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/797

BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. 
Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2015.

BORGES, Jorge Luis. Ficções. Tradução de Davi Arrigucci Jr. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007.

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios.  Tradução 
de Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1993.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta.  São Paulo: Editora 
Hucitec, 1985.

FONTCUBERTA, Joan. O Beijo de Judas. Fotografia e Verdade. 
Tradução de Maria Alzira Brum. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
2010.

GARCÍA MARQUEZ, Gabriel.  Cem Anos de Solidão. Tradução 
de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: Record, 2017.

_______. Do Amor e Outros Demônios. Tradução de Eric 
Nepomuceno Rio de Janeiro: Record, 2009.

GATTI, Fábio L. O. A fotografia em quatro atos: narrativas 
improváveis sobre a imagem e sua feitura. Campinas, SP, 2013.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos Sentidos. 
Tradução de Lawrence Flores Pereira. São Paulo: Editora 34, 1998.



143

_______. Produção de Presença: o que o sentido não consegue 
transmitir. Tradução de Lawrence Flores Pereira. Rio de Janeiro: 
Editora PUC-Rio, 2016.

HIRSZMAN, Maria. Marcelo Zocchio e a imagem materializada: 
resenha da exposição na Pinacoteca.  Disponível em: < https://
revistazum.com.br/radar/marcelo-zocchio-resenha/ > Acesso em 
10 de janeiro de 2018.

KILOMBA, Grada. A Máscara. Tradução de por Jessica Oliveira 
de Jesus* Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: n-1 edições, 2018.

_______. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, 
política da morte. Tradução de Renata Santini. São Paulo: N-1 
edições, 2018.

PAREYSSON, Luigi. Estética: Teoria da Formatividade. Tradução 
de João Ricardo Moderno. Petrópolis: Editora Vozes, 1993.

PELBART, Peter Pál. Negros, judeus, palestinos: do monopólio do 
sofrimento (Blacks, Jews, Palestinians: on suffering monopoly) 
Peter Pàl Perlbart. Disponível em: http://revistapercurso.uol.
com.br/index.php?apg=artigo_view&ida=1292&ori=edicao&id_
edicao=60/ Acesso em 10 de dezembro de 2019. 

SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2005

TARASANTCHI, Ruth Sprung. A vida silenciosa na pintura de 
Pedro Alexandrino. Arte brasileira na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

https://revistazum.com.br/radar/marcelo-zocchio-resenha/autor/?autor=Maria+Hirszman
https://revistacult.uol.com.br/home/o-devir-negro-do-mundo/


144



145


	_GoBack

