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A perda da aura nas “Fotografias para imaginar”, de Gilberto Perin 

(e a Escrita Criativa em Ambiente Acadêmico) 

Patricia Tenório1 
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Era uma vez... Novas perguntas 

 Imaginem a seguinte cena: 

 Um fotógrafo nascido em Guaporé (RS) em 1953, e formado em Comunicação 

Social pela PUC-RS em 1976, decide apresentar dezesseis imagens – fotografias 

realizadas no Brasil e no Exterior sem a “presença humana” – a dezesseis artistas e 

dezesseis escritores. O único limite estabelecido: que não houvessem limites para a 

criação. Os artistas poderiam interferir livremente nas fotografias vazias; os escritores 

poderiam escolher a forma que melhor expressassem o sentimento provocado por essas 

fotografias nuas. 

 Em “Notas sobre o Talento na Criação Literária”2, tentamos responder a algumas 

perguntas: 

“– Existe talento? 

– Todos podem escrever? 

                                                           
(1)  Patricia (Gonçalves) Tenório escreve prosa e poesia desde 2004. Tem onze livros publicados: O major 

– eterno é o espírito, 2005, biografia romanceada, Menção Honrosa no Prêmios Literários Cidade do 

Recife (2005); As joaninhas não mentem, 2006, fábula, Melhor Romance Estrangeiro da Accademia 

Internazionale Il Convivio, Itália (2008); Grãos, 2007, contos, poemas e crônicas, Prêmio Dicéa Ferraz – 

UBE-RJ (2008); A mulher pela metade, 2009, ficção; Diálogos, contos, e D´Agostinho, poemas, 

2010; Como se Ícaro falasse, ficção, Prêmio Vânia Souto Carvalho – APL-PE (2011), lançado em 

novembro de 2012. Em 2013, recebeu o Prêmio Marly Mota, da União Brasileira dos Escritores – RJ, pelo 

conjunto de sua obra, e lançou em Paris Fără nume/Sans nom, poemas, contos e crônicas em francês e 

romeno, pela editora romena Ars Longa, Vinte e um/Veintiuno (Mundi Book, Espanha, abril, 2016), e A 

menina do olho verde (livros físico e virtual, Recife e Porto Alegre, maio e junho, 2016), traduzido para 

o italiano por Alfredo Tagliavia, La bambina dagli occhi verdi, publicado em setembro, 2016 pela editora 

IPOC – Italian Paths of Culture, de Milão.  Defendeu em 17 de setembro de 2015 a dissertação de mestrado 

em Teoria da Literatura, linha de pesquisa Intersemiose, na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 

“O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde: um romance indicial, agostiniano e prefigural”, com o anexo 

o ensaio romanceado O desaprendiz de estórias (Notas para uma Teoria da Ficção), sob a orientação da 

Profª Dra. Maria do Carmo de Siqueira Nino, publicada em outubro de 2016 pela editora Omni Scriptum 

GmbH & Co. KG / Novas Edições Acadêmicas, Saarbrücken, Alemanha. 

Contatos: patriciatenorio@uol.com.br e www.patriciatenorio.com.br 
(2) Vide http://www.patriciatenorio.com.br/?p=6279. Escrito em 14/06/2013. Última atualização: 25 de 

outubro de 2015. 

mailto:patriciatenorio@uol.com.br
http://www.patriciatenorio.com.br/
http://www.patriciatenorio.com.br/?p=6279
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– Não existe vocação, mas vocações? 

– O talento está morto? O que existe é o trabalho e o estudo?” 

No presente ensaio, tentaremos analisar o projeto que se transformou em livro, 

Fotografias para imaginar3, de Gilberto Perin, à luz da perda da aura na obra de arte 

reprodutível, ao mesmo tempo tentando responder a novas questões, a “instigantes”, 

“desconcertantes” perguntas: 

– É possível conciliar Teoria e Poesia?  

– Crítica e Ficção?  

– Vida e Arte? 

E mais: 

– É possível se ensinar (e se aprender) Escrita Criativa em Ambiente Acadêmico? 

 Mas “vamos por partes”... 

 

A perda da aura na fotografia 

 Em 1936, o ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão 

Walter Benjamin (1892-1940) escreve um dos seus textos mais conhecidos: “A obra de 

arte na era da reprodutibilidade técnica”4.  

 Benjamin nos lembra que a arte sempre foi reprodutível: dos gregos com a 

fundição e a cunhagem, passando pela xilogravura que inaugura a reprodução, até 

chegarmos à impressão escrita com Gutemberg. À xilogravura, junta-se a gravura em 

cobre, a água-forte na Idade Média, a litografia no início do século XIX. 

 Mas nada se compara ao furor causado com o aparecimento da fotografia. Era uma 

nova forma de captar a realidade, e que liberava a mão de importantes obrigações no 

processo de reprodução de imagens, entregando essa tarefa braçal, ou melhor, “manual”, 

ao olho através da objetiva da câmara fotográfica. 

                                                           
(3) PERIN, Gilberto e outros. Fotografias para imaginar. Porto Alegre: Multiarte, 2015. 
(4) BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. 1936 e 1955. 

http://ideafixa.com/wp-

content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf 

http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
http://ideafixa.com/wp-content/uploads/2008/10/texto_wbenjamim_a_arte_na_era_da_reprodutibilidade_tecnica.pdf
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 Porém... Benjamin afirma que faltava “alguma coisa”. E essa “alguma coisa” é o 

“aqui e agora”, o “conceito de autenticidade”, o “conceito de aura” atribuído às obras de 

arte pictóricas, que normalmente encontravam-se em ambiente fechado e protegido dos 

Museus e Galerias. A essas obras não havia fácil acesso. Apenas os eleitos, tais como os 

estudantes de academia de Belas-Artes, possuíam “fácil acesso”.  

 É nesse ambiente de “difícil acesso” que nasce a fotografia. Ela vem para “quebrar 

fronteiras”, fazer “murchar a aura da obra de arte”. O conceito de aura é maior quanto 

mais se aproxima do seu valor ritual, e é menor quando se aproxima de seu valor de 

exposição. Abramos aqui pequenos parênteses. 

 (Em Caverna dos sonhos esquecidos5, o cineasta alemão Werner Herzog (1942) 

narra – poeticamente – a história de uma caverna escondida no Sul da França, descoberta 

em 1994 e batizada com o nome de um dos exploradores, a Caverna de Chauvet. Nela, 

pinturas rupestres de aproximadamente trinta e dois mil anos são encontradas intactas, 

apesar dos milênios que as separam de nós. Poderíamos dizer que nessas pinturas 

concentra-se ao máximo o conceito de aura visto em Benjamin, conceito que, repetimos, 

aumenta “quanto mais se aproxima de seu valor ritual”. As pinturas eram “retocadas”, 

entre os milhares de anos que separavam as gerações de pintores, de maneira sagrada. E 

o fato de, ainda hoje, o acesso a essas pinturas ser restrito a uns poucos (e raros) 

pesquisadores, as colocam na torre de marfim da história da aura da obra de arte, por seu 

ínfimo, quase nulo valor de exposição.) 

 A fotografia, ao promover um acesso mais fácil ao que antes era guardado a sete 

chaves nos Museus, Galerias, (Cavernas)..., se aproxima ao máximo do valor de 

exposição enquanto se afasta (ao máximo) do valor de culto. Mas este (valor de culto) 

não cede “sem resistência”. E essa “resistência” encontra-se no retrato fotográfico. 

 Talvez seja essa a intenção do fotógrafo gaúcho Gilberto Perin em Fotografias 

para imaginar ao “esvaziar” suas imagens de pessoas, ao torna-las “nuas”, prontas para 

serem preenchidas pelos artistas e escritores convidados. Ao se afastar “ao máximo do 

valor de culto”, ao realizar ao máximo a “perda da aura”, Perin permite expor o que cada 

“voz própria” desses artistas e escritores pode nos trazer de “original”. 

                                                           
(5) Cave of Forgotten Dreams. Caverna dos sonhos esquecidos. 2010. 90 min. França, Canadá, Reino 

Unido, Estados Unidos e Alemanha. Direção: Werner Herzog. Com Werner Herzog, Jean Clottes, 

Dominique Baffier, Jean-Michel Geneste, Maurice Maurin, Julien Mooney, entre outros. 
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Um estudo de casos 

 Tomemos dois casos das tríades encontradas no livro de Gilberto Perin. A 

primeira começa com uma fotografia de Perin (2015, p. 13) tirada em 2009, em Porto 

Alegre, RS. Trata-se de uma pia de cozinha, pratos que estão prontos para serem servidos 

à esquerda, louça suja na pia, chaleira, garrafas de café à direita. É uma fotografia vertical. 

Os objetos estão dispostos de maneira a nos lembrar o quotidiano, a nos lembrar o dia-a-

dia de uma simples cozinha de classe média.  

O texto-poema da escritora, jornalista e tradutora nascida em Porto Alegre Cíntia 

Moscovich (2015, p. 14-15) nos fala desse “grande coração da casa”, desse local-cozinha 

onde “todas as artérias da casa latejam”.   

 

Na cozinha, 

o grande coração da casa 

pulsa. 

 

Mãos sábias batem a casca contra a quina, 

palpitações redondas de gema e clara, 

estremecimentos e estalidos da gordura, 

a borda a se tornar franja de ouro moreno. 

Há uma festa na frigideira: 

ovo frito é um acontecimento. 

 

O caldo grosso dos grãos, 

de temperos desabridos, 

celebração de cebolas e alhos, 

louros e paios, 

borbulhas espessas 

em sacrifício contra a fome. 
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 O interessante das tríades encontradas em Fotografias para imaginar6 é que nem 

os escritores nem os artistas tiveram contato uns com os outros durante o processo criador, 

gerando, no caso específico da tríade Gilberto Perin/Cíntia Moscovich/Denis Siminovich, 

coincidências e aproximações, ao mesmo tempo que histórias completamente diversas, 

olhares inteiramente próprios. Nascido em Porto Alegre, trabalhando com pintura, 

desenho, colagem e fotomontagem digital, Denis Siminovich (2015, p. 17) cria nessa 

tríade com uma intervenção digital todo um universo sobre a pia da cozinha, o 

“UNIVERSO BERTA”, transformando os pratos de culinária tipicamente brasileira em 

iguarias tipicamente alemães, quem sabe para trazer ao centro da imagem a influência 

que os alemães “inseriram”, “interferiram” no povo gaúcho: a Galáxia Strudel. 

 Em Gesto inacabado: processo de criação artística7, a doutora em Linguística 

Aplicada e Estudos em Línguas pela PUC-SP Cecília Almeida Salles desmistifica o ato 

criador, levando-o muito mais para o “trabalho”, o “processo”, do que para uma simples 

manifestação do Gênio, seara das Musas e dos deuses do Olimpo. 

 Retornamos à questão do Talento, que trabalhamos em “Notas sobre o Talento na 

Criação Literária”. Fazemos uma conexão com o pensamento de Salles quando nos 

apresenta o papel do Crítico Genético, aquele que “narra as histórias das criações”, aquele 

que identifica “padrões” nos processos criativos de um mesmo artista, a partir dos 

vestígios encontrados nos seus “registros de experimentação”. Podemos encontrar esses 

“padrões” tanto em A evolução criadora8 do diplomata e filósofo francês, Prêmio Nobel 

em Literatura (1927) Henri Bergson (1859-1941), quanto no seriado americano Cosmos9, 

apresentado na década de 1980 pelo astrônomo Carl Sagan (1934-1996) e recentemente 

(2014) por seu discípulo, o divulgador científico e astrofísico Neil deGrasse Tyson 

(1958). 

                                                           
(6) Vide entrevista “Mistura com Rodaika” no canal da Globo TV em 04/07/2015: 

http://globotv.globo.com/rbs-rs/mistura-com-rodaika/v/mistura-visita-a-exposicao-fotografias-para-

imaginar-de-gilberto-perin/4298101/   

(7) SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. São Paulo: FAPESP: 

Annablume, 1998.  

(8) BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução: Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: Ed. UNESP, 

(1907 in) 2010.  

(9) Cosmos. 2014. 13 episódios de 44 min. Estados Unidos. Criação: Ann Druyan e Steve Soter. Direção: 

Brannon Braga, Bill Pope e Ann Druyan. Apresentação: Neil deGrasse Tyson. 

 

http://globotv.globo.com/rbs-rs/mistura-com-rodaika/v/mistura-visita-a-exposicao-fotografias-para-imaginar-de-gilberto-perin/4298101/
http://globotv.globo.com/rbs-rs/mistura-com-rodaika/v/mistura-visita-a-exposicao-fotografias-para-imaginar-de-gilberto-perin/4298101/
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 Em A evolução, Bergson ((1907 in) 2010, p. 89 e 93) diferencia o evolucionismo 

em Darwin – aquele das “variações acidentais” – do encontrado em Eimer – “uma 

influência contínua do exterior sobre o interior” –, daquele encontrado em Lamarck – “a 

faculdade de variar em consequência do uso ou não dos seus órgãos”, transmitindo “aos 

descendentes a variação adquirida”. Já em Cosmos, Tyson afirma que “a Inteligência 

investiga e analisa para fins científicos os padrões”. Ou de volta a Salles (1998, p. 21), é 

“a partir dessas aparentes redundâncias que se podem estabelecer generalizações sobre o 

fazer criativo, a caminho de uma teorização”.  

 É da prática que podemos apreender a teoria de cada mão que pinta, esculpe, 

escreve, fotografa, filma, atua em palco de teatro, dança, música. Salles nos convida a 

acompanhar a criação, assim como a criação acompanha a mobilidade do pensamento. E, 

feito numa semiose sem fim, chegamos à nossa segunda tríade de “Um estudo de casos”: 

a tríade Gilberto Perin/Luiz Antonio de Assis Brasil/ André Venzon.  

 A cento e vinte e sete quilômetros de Porto Alegre, RS, no município de Camaquã, 

existe um clube de futebol. Nesse clube de futebol, existe um vestiário. E nesse vestiário, 

existe apenas uma vestimenta íntima masculina branca – ou simplesmente chamada 

“cueca”. É esse o cenário do original de Perin (2015, p. 64), fotografia realizada em 2010 

quando de suas peregrinações pelo universo do futebol brasileiro – fotografias 

encontradas nas exposições “Vestiário” (2013) e “Camisa Brasileira” (2010-2012).  

 A partir da fotografia original de Camaquã, o romancista, ensaísta e cronista 

nascido em Porto Alegre Luiz Antonio de Assis Brasil (2015, p. 65) escreve, com título 

“vazio”, sobre esse “nada” encontrado no vestiário do clube de futebol. 

 

Nenhum vazio o é por inteiro. O vazio é povoado por reminiscências: 

coisas ditas, sussurradas, exclamadas e, na maior parte das vezes, 

que apenas percorreram o fio do pensamento. Por isso, todo vazio 

conta uma história, mesmo o Vazio primordial, do qual tudo surgiu, 

era uma história latente, que os séculos preencheram com galáxias e  

deram origem a nós, os seres humanos. 
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 A obra de arte vai criando suas próprias leis. Feito no “UNIVERSO BERTA” de 

Siminovich, sob as leis do evolucionismo de Darwin/Eimer/Lamarck em Bergson, o que 

era Nada – o “Vazio primordial” – se transforma em Tudo na primeira explosão – o Big 

Bang – porque “Nenhum vazio o é por inteiro”. Explosão em vermelho, rosa, laranja, 

erótica e lúdica ao mesmo tempo de “AFTER DARK” de André Venzon (2015, p. 66-

67), nascido em Porto Alegre e iniciado em desenho artístico. 

A fotografia “nua” de Perin provoca uma ekphrasis – a representação verbal de 

uma representação visual – em Assis Brasil, nesse “esvaziamento do ser para 

preenchimento com a Arte” que Salles identifica em Vargas Llosa, Dias Gomes, Mário 

de Andrade, entre outros escritores elencados em Gesto inacabado. Esse pensamento que 

“se dá na ação”, porque “toda ação contém pensamento”. Esse encontro da Teoria com a 

Poesia, da Crítica com a Ficção, da Vida com a Arte.  

É quando chegamos à segunda parte do nosso estudo – a (tentativa de) resposta à 

pergunta:  

– É possível se ensinar (e se aprender) Escrita Criativa em Ambiente Acadêmico? 

 

O escritor de volta à escola 

 Quando perguntaram em entrevista10 ao escritor e ex-jornalista paulista radicado 

no Rio Grande do Sul Luís Roberto Amabile sobre o não-consenso do ensino da Escrita 

Criativa em Ambiente Acadêmico, o Mestre em Escrita Criativa e Doutorando em Teoria 

da Literatura da PUC-RS (em 2013) respondeu: 

 

– Essa discussão nunca fez muito sentido para mim. Nunca consegui entender 

porque a Escrita Criativa incomoda tanto as pessoas. Parece-me uma visão mística do 

escritor como um sujeito escolhido, ou ainda uma visão elitista, só os bem nascidos e que 

tiveram uma ótima formação cultural, sendo estimulados a ser e escrever desde cedo, 

podem escrever livros. 

Quanto a estar ou não na academia, acho natural que alguém que queira escrever 

se interesse pelo menos um pouco por teoria e que, para mim, o contato com o ambiente 

acadêmico, a discussão de textos, torna mais palpável a literatura e a escrita, por mais 

que na hora do fluxo criativo, quando a coisa está fluindo, eu não pense em teóricos. 

                                                           
(10) Vide “Entrevista: escritor de volta à escola?” de Davi Boaventura a Luís Roberto Amabile no Jornal 

iTEIA em 09/09/2013: http://www.iteia.org.br/jornal/entrevista-escritor-de-volta-a-escola   

http://www.iteia.org.br/jornal/entrevista-escritor-de-volta-a-escola
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Mais duas considerações. Primeiro, os cursos de artes plásticas, cinemas, teatro 

existem há bastante tempo, inclusive com programas de pós-graduação, e os projetos de 

conclusão são eventualmente obras de artes, hoje em dia não se discute a validade desses 

cursos. E, segundo, já foi provado nas experiências em vários países que os cursos de 

EC na universidade dão bons frutos. Então que faça Escrita Criativa quem acredite ser 

válido e que fique longe quem não ache válido. 

 

 Amabile trata da luta de vários escritores contra a “Ditadura da Inspiração”. De 

que é preciso Teoria para se fazer Poesia, ou de maneira parecida ao que vimos em “Notas 

para o Talento na Criação Literária”, é preciso “ingerir para digerir”. 

 Acreditamos que é preciso ter “Talento”, ou “Tendência”, ou “Vocação” para se 

escrever. É preciso um “chamamento” para que a “pessoa tome posse daquilo que lhe 

pertence por direito”. Mas, de maneira livre, feito defende Amabile, o escritor “pode” se 

alimentar de teorias dentro da Academia para o seu melhor fazer artístico. 

 Descobrimos com o escritor paulista radicado em Porto Alegre que a Escrita 

Criativa pertencia à linha de pesquisa Teoria da Literatura em outros tempos nas 

academias. Só recentemente – e com o caso único no Brasil ainda na PUC-RS – ganhou 

uma linha de pesquisa própria, mesmo mantendo contato teórico com a linha a qual 

pertencia anteriormente. 

 Voltamos a Cecília Almeida Salles em dois pontos. Em o Gesto inacabado, ela 

cita o poeta, filósofo e historiador alemão Friedrich Schiller (1759-1805) quando este 

afirma que a “arte é filha da liberdade” (SCHILLER apud SALLES, p. 63). Mas o escritor 

e semiólogo italiano Umberto Eco (1932) em “Pós-escrito a O nome da Rosa” acredita 

que devem-se impor obstáculos para se criar mais livremente. E vemos como um dos 

obstáculos, o estudo da Teoria Literária para se conhecer a fundo a Técnica citada por 

Ariano Suassuna em seu Iniciação à estética. 

 Do próprio processo de criação emanam-se técnicas, intuem-se tendências que são 

as lentes através das quais todo artista se distingue do outro e atinge a sua voz própria, 

individual. “O percurso criador deixa transparecer o conhecimento guiando o fazer”, 

afirma Salles (1998, p. 122). Extraímos o conhecimento da prática, “o conhecimento 

guiando o fazer”, para à prática retornar de maneira elaborada, enlarguecida, 

potencializada.  
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 Da mesma forma que a Escrita Criativa, feito vimos com Luís Roberto Amabile, 

fazia parte de outra linha de pesquisa, Teoria da Literatura, e permanece a ela ligada 

mesmo tendo o seu (novo) lugar, a Literatura pode dialogar com outras áreas de 

conhecimento, tais como Biologia (que neste estudo vimos com Henri Bergson e A 

evolução criadora), Física (quando dialogamos com Albert Einstein e A Teoria da 

Relatividade para tratarmos do Tempo), Psicanálise (no instante em que investigamos A 

Morte (Simbólica) do Pai no Discurso em Jacques Lacan e Sigmund Freud para que o 

escritor tenha Voz própria), Medicina (quando nos debruçamos sobre a Teoria dos Afetos 

entre os corpos, entre os Seres Humanos que escrevem),... sem deixar de ser uma relação 

Intersemiótica.  

 Este é o segundo ponto que nos referimos acima quando “voltamos” a Cecília 

Almeida Salles. Tanto em Crítica Genética: fundamentos dos estudos genéticos sobre o 

processo de criação artística11, quanto, mais detalhadamente, em Redes da criação: 

construção da obra de arte12, Salles fala da relação entre a Literatura (ou artes em geral) e 

as áreas de conhecimento, feito se tecessem uma “rede” que alicerça e dá sustentação ao 

processo de criação artística, à construção de uma obra de arte. 

 Isso nos lembra um projeto em que participei – e agora assumo a primeira pessoa 

do singular no discurso – intitulado Quatro faces de um encontro13. A princípio, seriam 

analisadas obras elencadas dos artistas plásticos pernambucanos Cícero Dias (1907-

2003), Vicente do Rego Monteiro (1899-1970) e Lula Cardoso Ayres (1910-1987).  A 

ideia inicial era convidar escritores de áreas de conhecimento diversas, olhares diversos, 

para com sua linguagem própria, sua própria voz, escreverem a partir de obras elencadas 

dos três artistas. Então, por exemplo, um artista plástico (José Claudio), um filósofo 

(Sérgio Sardi), um psicanalista (Nelson da Silva Júnior) e uma escritora ficcional (eu 

                                                           
(11) SALLES, Cecilia Almeida. Crítica genética: fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de 

criação artística. 3. ed. São Paulo: EDUC, 2009.  

(12) SALLES, Cecilia Almeida. Redes da criação: construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006.  

(13) CLAUDIO, José, JÚNIOR, Nelson da Silva, TENÓRIO, Patricia, FABBRINI, Ricardo. Quatro faces de 

um encontro: Cícero Dias. Organização: Karla Melo e Patricia Tenório. Rio de Janeiro: Calibán, 2008.  

      COLARES, Majela, TENÓRIO, Patricia, SARDI, Sérgio, AYALA, Walmir. Quatro faces de um 

encontro: Vicente do Rego Monteiro. Organização: Karla Melo e Patricia Tenório. Rio de Janeiro: Calibán, 

2009.  
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mesma, Patricia Tenório), escreveram textos na sua linguagem, no seu domínio, sobre as 

mesmas obras elencadas.  

 Essa seria uma “abordagem da comunicação em âmbito expandido” que Arlindo 

Machado (o Arlindo Machado de “O Filme-Ensaio” que escrevemos há dois anos em 

“Notas sobre o Talento na Criação Literária”) defende em Redes da criação, de Salles, 

por perceber que trata-se de “um conceito-chave no mundo contemporâneo”. Ou mesmo 

quando Salles fala dessa necessidade de se utilizar uma “lente” teórica para abordar cada 

processo criativo, cada “obra em construção”, ao demandar cada processo, cada 

construção, uma teoria que lhe é própria, que da obra emana e nos pede o estudo, o 

aprofundamento para fazer brotar, germinar “flores novas”, “originais”. 

  

Quando o Fim inacabado vem 

 Tentamos abordar em algumas páginas “A perda da aura nas Fotografias para 

imaginar, de Gilberto Perin” além de analisar se é possível a “Escrita Criativa em 

Ambiente Acadêmico”. Mais do que respostas, procuramos lançar sementes de reflexão, 

quebrar “a ordem da realidade” anunciada por Adolfo Bioy Casares no Gesto inacabado 

de Cecília Almeida Salles. 

 Mas “antes de tudo”, “antes de todos”, um texto deve atender à necessidade 

extrema de quem escreve – ao menos essa deveria ser a única obrigação do(a) escritor(a). 

Deveríamos nos derramar por inteiro no texto, quer seja em um texto teórico, quer seja 

em um texto ficcional – e esse transitar entre Teoria e Poesia, Crítica e Ficção, Vida e 

Arte é muito “perigoso”, ou feito disse Nise da Silveira na entrada do Museu do 

Inconsciente, no Rio de Janeiro, “o louco vai, mas não volta, o artista vai e volta”, e não 

sabemos até que ponto somos loucos, ou não –, a nossa única obrigação deveria ser esse 

“derramar-se por inteiro” ao escrevermos um conto, uma novela, um romance, um poema, 

ou um ensaio poético – até onde irão as fronteiras entre os gêneros? –, para sairmos 

maiores e melhores do texto, e para a nós mesmos sermos devolvidos nessa semiose, 

nessa Intersemiose infinita entre as artes (a Literatura, a Poesia, a Fotografia, o Cinema), 

entre as áreas de conhecimento (a Biologia, a Astronomia, a Crítica Genética, as Redes 

da Criação) e podermos “ultrapassar a realidade”, “aumentar a compreensão” do mundo 

em que vivemos, alimentando o ciclo sem fim que o escritor, dramaturgo, poeta, crítico 
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de arte irlandês Oscar Wilde (1854-1900) afirma no “ensaio romanceado” “A Decadência 

da Mentira”14:  

– A Vida imita a Arte, muito mais do que a Arte imita a Vida. 

  

                                                           
(14) WILDE, Oscar. A Decadência da Mentira. In Obra completa. Volume único. Introdução geral e Nota 

editorial, Ensaio Biográfico-Crítico, Bibliografia, Cronologia da Vida e da Obra: James Laver. Tradução: 

Oscar Mendes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, (1891 in) 2007, p. 1069-1095.  
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PERIN, Gilberto e outros. Fotografias para imaginar. Porto Alegre: Multiarte, 2015. 

                                                           
(15) As imagens foram gentilmente cedidas por Gilberto Perin.  
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