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Abstract
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This work proposes the creation of a photobook based on vernacular 
photography. Nowadays, we observe that vernacular photography has 
moved from analogue to digital, from the archive and from the family 
photo album to social networks. Vernacular photography is now pro-
duced mainly by the smartphone, making it a fundamental content for 
the individual’s self-presentation, where the public and private mix, and 
where real and imaginary narratives are constructed.

In a context of self-publishing, this project whose research territory 
is the vernacular photography published on the Internet, aims to recover 
loose memories, forgotten in the constant flow of images, constructing a 
photographic narrative.

This work is divided into two phases of study: a theoretical phase that 
comprises a historical context, state of the art, reflection on publishing 
processes and participants; a practical phase that comprises the practical 
implementation of the project.





O presente trabalho propõe a criação de um photobook sobre fotografia 
vernacular. Hoje, observa-se que a fotografia vernacular transitou do ana-
lógico para o digital, do arquivo e do álbum fotográfico de família para 
as redes sociais. A fotografia vernacular é agora produzida essencialmente 
pelo smartphone, tornando-se num conteúdo fundamental para a auto-
-apresentação do Indivíduo, onde o público e privado se misturam, e onde 
se constroem narrativas reais e imaginárias.

Inserido num contexto de auto-edição, este projecto que tem como ter-
ritório de investigação a fotografia vernacular publicada na Internet, tem 
como propósito recuperar memórias avulsas, esquecidas no fluxo cons-
tante das imagens, pela construção de uma narrativa fotográfica.

Este trabalho divide-se em duas fases de estudo: uma fase teórica que 
compreende uma contextualização histórica, estado da arte, reflexão so-
bre processos de edição e participantes; uma fase prática que compreende 
a execução prática do projecto.

Palavras-Chave: photobook, fotografia vernacular, auto-edição, design 
editorial, do-it-yourself
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Introdução

O presente trabalho tem como propósito a criação de um projecto edi-
torial sobre fotografia vernacular. Inserido num contexto de auto-edição, 
este projecto surge na sequência do trabalho final realizado na unidade 
curricular de Projecto do curso de Mestrado em Design Gráfico e Projec-
tos Editoriais, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Ao 
longo desse trabalho, e partindo do interesse particular pelo medium fo-
tográfico, prática fotográfica e publicação, reflectiu-se sobre a fotografia 
enquanto prática social popular, nomeadamente a fotografia vernacular 
que por força das circunstâncias teve como destino os flea markets, lojas 
de antiguidades, permanecendo esquecida entre caixas, mesas e gavetas. 
Esse projecto teve como objectivo resgatar algumas dessas fotografias, 
pela construção de uma narrativa fotográfica de memórias avulsas, mate-
rializada num artefacto de comunicação visual.

Há algum tempo, a fotografia vernacular pautava-se por uma certa 
ponderação, praticada em momentos que se consideravam relevantes ou 
especiais. Esta isolava, preservava e apresentava um momento extraído 
de um contínuo (Berger, 2013, p. 319), que, na maioria das vezes, fazia 
parte de uma história de vida, ensaiada no álbum fotográfico de família. 
A fotografia, para além de facultar uma percepção do mundo, é percebida 
como um auxiliar de memória que possibilita a reflexão sobre o passado 
e ponderação quanto ao futuro. O álbum fotográfico de família possibili-
tou, em larga medida, a contemplação de narrativas próprias, pela recor-
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dação e interpretação de momentos particulares, por vezes, íntimos até. 
Uma experiência material, restringida a um círculo restrito de pessoas, 
marcada por uma relação directa do livro com o corpo.

Hoje, a fotografia vernacular transitou do analógico para o digital, do 
arquivo e do álbum fotográfico de família para as redes sociais. Produ-
zida essencialmente pelo smartphone, a fotografia vernacular tornou-se 
um conteúdo primordial para a auto-apresentação do Indivíduo, onde 
o público e privado se misturam, e onde se constroem narrativas reais e 
imaginárias. Nesse sentido, este projecto visa a criação de um photobook 
sobre fotografia vernacular publicada na Internet, no qual se pretende 
recuperar memórias avulsas, pela construção de uma narrativa fotográ-
fica. Para além disso, pretende-se igualmente perceber qual o contributo 
do photobook enquanto medium para a divulgação e prática artística/
fotográfica? O que está subjacente ao acto de publicar? Qual o papel que 
o autor, editor e designer desempenham dentro de um projecto editorial, 
num contexto de auto-edição?

A transmissão de informação dependeu sempre dos seus canais de in-
formação, e do modo como estes evoluíram ao longo do tempo (Boom, 
2013, p. 70). Na segunda metade do século xx, os avanços tecnológicos 
possibilitaram o desenvolvimento do livro digital, um formato onde a in-
formação encontra-se codificada em linguagem binária, um sistema com-
posto por dois dígitos, zero e um, representando dois estados eléctricos, 
desligado e ligado, respectivamente. Este novo formato, que apresenta 
uma conformidade e aceitação cada vez maior, caracteriza-se sobretudo 
pela sua portabilidade, pesquisa de informação e acessibilidade. No en-
tanto, a sua aparência bidimensional, bem como a sua condição efémera, 
possibilitam, num certo sentido, a subsistência do livro impresso. Como 
refere Irma Boom (2013, pp. 70-71), o aparecimento do livro digital en-
corajou a exploração das características intrínsecas do livro impresso de 
uma forma mais intensa, contribuindo para um novo florescer do livro 
clássico, para um Renascimento do livro.

De facto, vive-se hoje a idade de ouro do livro e da edição, onde todos 
os dias se procura reinventar o livro impresso, e onde todos os dias se 
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reencontram ideias e formatos antigos que saíram de circulação quase sem 
deixar rasto, e que dado o seu carácter exótico ou excêntrico, permitem 
ver o tempo presente de modo novo (Moura, 2018, p. 164). Um desses 
formatos é o photobook, com um renascimento imprevisto na última dé-
cada, pela recuperação histórica e edição de novos livros (Moura, 2018, p. 
164). A auto-edição revelou-se decisiva para esse rejuvenescimento, onde 
o tema e a forma do livro surgem interligados na experiência e nos pro-
cessos implícitos ao acto de publicar, originando objectos frequentemente 
mais pessoais, por isso mais discretos, com modelos de produção mais 
despretensiosos, por isso menores (Marques, 2019, p. 2). Hoje, o designer 
para além de ter projectos onde desempenha um papel decisivo na criação 
de respostas aos problemas apresentados pelos clientes, tende cada vez 
mais a gerar os seus próprios conteúdos (Ramalho, Rebelo & Tavares, 
2010, p. 28). Este projecto, visa justamente ir ao encontro de uma vontade 
de publicar artefactos gráficos autorais e independentes.

Para tal, este trabalho divide-se em duas fases de estudo: uma fase 
teórica que compreende uma contextualização histórica, estado da arte, 
reflexão sobre processos de edição e participantes; uma fase prática que 
compreende a execução prática do projecto. Deste modo, apresenta-se um 
primeiro capítulo onde se contextualiza o tema, destacando a pertinência 
da invenção do livro e da fotografia. Um segundo capítulo no qual se 
apresenta o estado da arte, e um terceiro capítulo onde se analisa a pro-
blemática da edição e participantes. Segue-se um quarto e último capítulo 
onde se expõe a metodologia, processo e resultados do projecto prático.





1. Elementos

1.1 A Fotografia

A fotografia, na sua essência, não existe sem luz. É a matéria-prima do 
artista/fotógrafo, que a observa, persegue, mas também que a orienta, es-
culpe e recria (Bauret, 2006, p. 15). Na verdade, a vida propriamente dita 
não seria possível sem a existência de luz (Walmsley, 2015, p. 3). Na Anti-
guidade, Aristóteles postulou que os olhos geravam a luz através da qual 
vemos, e no Renascimento, Leonardo da Vinci poderá ter sido o primeiro 
a constatar a difracção da luz em cores (Potter, 2009, p. 131). No início 
do século xvii, Isaac Newton ao interessar-se pela natureza da luz cons-
tatou o mesmo que Leonardo, ao colocar um prisma na trajectória de um 
raio de sol. A experiência de Newton levou-o a nomear as sete cores do 
espectro visível que actualmente se conhece: vermelho, laranja, amarelo, 
verde, azul, índigo e violeta — vlavaiv (Tyson, 2017, p. 107). Hoje, com-
preende-se a luz para além do visível, e vlavaiv uma parte constituinte 
do espectro electromagnético. Da baixa energia e baixa frequência à alta 
energia e alta frequência, o espectro electromagnético é composto por 
ondas de rádio, microondas, infravermelhos, vlavaiv, ultravioletas, raios 
x e raios gama (Tyson, 2017, p. 109).

Como refere Roland Barthes (2015, p. 18), a fotografia está na encru-
zilhada de dois processos absolutamente distintos: um, de ordem química, 
a acção da luz sobre certas substâncias; o outro, de ordem física, a forma-
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ção da imagem através de um dispositivo óptico. A experimentação com 
princípios ópticos remonta ao século iv a.c. e aos escritos de Aristóteles. 
Na verdade, muito antes da invenção da fotografia, foram vários os artis-
tas que utilizaram a camera obscura como auxiliar de desenho (Johnson, 
Rice & Williams, 2005, p. 36). Trata-se de uma sala ou caixa escura, que 
apresenta um pequeno orifício ou uma lente num dos lados. A luz que 
passa pela abertura é projectada no lado oposto formando uma imagem 
invertida dos objectos exteriores (Meggs & Purvis, 2006, p. 142). Igual-
mente descrita no século xi pelo astrónomo Al Hazen, no século xiii por 
Roger Bacon e, em 1515 por Leonardo da Vinci, a camera obscura será 
aperfeiçoada ao longo de toda a Renascença, para desenhar em perspecti-
va e também para facilitar as observações científicas (Amar, 2001, p. 14).

Em 1826, Joseph Nicéphore Niépce produziu a primeira imagem foto-
gráfica, a Vista da Janela em Le Gras, fotografando uma paisagem (Amar, 
2001, p. 19). Ao ter conhecimento do princípio das imagens que se for-
mam na camera obscura, e depois de aperfeiçoar o sistema do diafragma 
da íris, Niépce resolveu o problema da fixação da luz ao aplicar a sua 
pesquisa sobre a fixação da imagem sobre vidro e estanho com betume 
judaico (Bauret, 2006, p. 18) — invenção a que atribuiu o nome de helio-
gravura (Meggs & Purvis, 2006, p. 143). Niépce tinha descoberto o prin-
cípio da fotografia, sendo necessário aperfeiçoá-lo e aplicá-lo de acordo 
com a própria etimologia da palavra: escrita da luz (Bauret, 2006, p. 18).

Porém, a invenção da fotografia só se tornaria oficial com as pesquisas 
de Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Pintor e homem de negócios, Daguer-
re utilizou amplamente a camera obscura para desenhar os cenários do 
seu espectáculo de som e luz — o diorama — onde telas pintadas como 
trompe l’oeil davam a ilusão do real, através de jogos de luz (Amar, 2001, 
p. 19). De facto, a camera obscura produziu simultaneamente o quadro 
perspectivado, a fotografia e o diorama, que se podem considerar artes do 
palco (Barthes, 2015, p. 40).

Em 1829, Daguerre estabeleceu uma parceria com Niépce, fundamen-
tal para o desenrolar da sua invenção — o daguerreótipo. Na verdade, 
Daguerre apenas tinha aperfeiçoado o processo de Niépce, nomeadamen-
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te na rapidez de exposição e melhoria da qualidade da imagem (Amar, 
2001, p. 20). Em Agosto de 1839, foi revelado às Academias das Ciên-
cias e de Belas-Artes Francesas o método do daguerreótipo, tornando-se o 
processo público (Amar, 2001, p. 22). A daguerreótipomania alastrou-se 
pela Europa, e um pouco por todo o mundo, o daguerreótipo tornou-se 
no principal método de registo fotográfico (Johnson et al., 2005, p. 40).

Ao mesmo tempo, William Henry Fox Talbot, na tentativa de fixar 
as imagens da camera obscura, fez ensaios com papel impregnado com 
nitrato de prata fixado com sal, alcançando os primeiros desenhos foto-
génicos com valores invertidos (Amar, 2001, p. 22). Talbot, inventava o 
fotograma, técnica que ao longo do século xx foi usada extensivamente 
como ferramenta de design, em particular por László Moholy-Nagy (Me-
ggs & Purvis, 2006, p. 144), que considerava a máquina fotográfica uma 
extensão do corpo humano (Lupton, 2000, p. 50). Ao ter conhecimento 
da invenção de Daguerre, Talbot comunicou à Royal Society de Londres e 
à Academia das Ciências de Paris os resultados das suas experimentações, 
empregando, pela primeira vez, e a conselho de John Herschel, a palavra 
Fotografia (Amar, 2001, p. 23). Em 1841, e após o aperfeiçoamento da 
sua técnica ao nível da sensibilidade, Talbot designou o seu processo de 
calótipo, do grego Kalos typos, significando bela impressão (Johnson et 
al., 2005, p. 90). Pode dizer-se que a invenção de Talbot alterou por com-
pleto o percurso da fotografia e do design gráfico (Meggs & Purvis, 2006, 
p. 145), iniciando o que se depreende de fotografia moderna, a impressão 
de um número ilimitado de provas positivas a partir de um mesmo clichê 
negativo (Bauret, 2006, p. 19).

Em 1888, com a invenção de George Eastman o mundo da fotografia 
estendeu-se aos amadores, pela substituição das chapas de vidro por um 
suporte flexível e transparente, montado numa máquina compacta que 
deu o nome de Kodak (Bauret, 2006, p. 20). A Kodak, marca criada pelo 
próprio Eastman com a particularidade de se poder pronunciar da mesma 
forma em todas as línguas (Amar, 2001, p. 32), ocupava-se de todos os 
processos técnicos, revelação do filme, recarga do aparelho, convidando 
o utilizador a dedicar-se exclusivamente à imagem (Bauret, 2006, p. 20).
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1. Vista da Janela em Le Gras (1826) de Joseph Nicéphore Niépce.
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Foi uma invenção sem precedentes, o cidadão comum tinha a possibi-
lidade de criar imagens e manter um registo gráfico da sua vida, das suas 
experiências (Meggs & Purvis, 2006, p. 147).

Após as cores poderem ser reproduzidas pelo processo aditivo por 
transparência, que dará os primeiros resultados práticos, ou pela inven-
ção dos irmãos Lumière (Amar, 2001, p. 36), alcançou-se o essencial da 
fotografia, e apenas houve que proceder a alguns aperfeiçoamentos, diver-
sificação das ópticas, formatos, emulsões (Bauret, 2006, p. 20).

Os avanços tecnológicos subsequentes, como por exemplo, a redução 
dos tempos de exposição, estimularam novas atitudes no que respeita à 
composição fotográfica, e contribuíram igualmente para que a fotografia 
se tornasse num medium cada vez mais utilizado na mediação e registo da 
vida contemporânea (Drucker & McVarish, 2009, p. 147). A máquina fo-
tográfica Polaroid, pela simplificação técnica do acto fotográfico, centrali-
zou a fotografia no próprio conteúdo da imagem, relegando para segundo 
plano preocupações relacionadas com a sua materialidade (Bauret, 2006, 
p. 106). Fruto da própria redução do tempo de materialização da imagem 
— o instantâneo —, a fotografia tornou-se um acto ainda mais pessoal, 
íntimo, solitário, libertando novas energias criadoras e novas inspirações 
(Bauret, 2006, p. 107).

A fotografia deu a conhecer-se pela sua vertente técnica, obrigando 
a abordá-la de muito perto, e pela sua vertente histórica ou sociológica, 
obrigando a abordá-la de muito longe (Barthes, 2015, pp. 14-15). Foi 
só a partir dos anos 30 e 40 que a historiografia fotográfica começou a 
adoptar os cânones artísticos, incitando um modelo de história realizada 
a partir do contexto museológico, dependente da consolidação de colec-
ções públicas e privadas e da respectiva inventariação técnica e autoral da 
imagem fotográfica (Marques, 2018, p. 33). Com a influência da crítica 
de arte moderna, acentuou-se uma concepção estetizante da imagem foto-
gráfica, indiferente à pluralidade das suas práticas, focada principalmente 
na consagração do fotógrafo como artista; justamente, o papel de Beau-
mont Newhall, enquanto director de um dos primeiros departamentos 
de fotografia, no Museum of Modern Art, tornou-se fundamental para 
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2. Fotogramm (1926) de László Moholy-Nagy.
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a legitimação e desenvolvimento da exposição e publicação fotográficas 
(Marques, 2018, p. 33).

A fotografia iniciou um novo paradigma na cultura do ser-humano, 
baseado na automatização da produção, distribuição e consumo de in-
formação, com implicações directas para os processos de percepção in-
dividual e para os sistemas de organização social (Flusser, 1998, p. 11). 
As sociedades tornaram-se pós-históricas, profundamente marcadas pelo 
colapso dos textos e pela hegemonia das imagens (Flusser, 1998, p. 10).

1.2 O Livro

As primeiras manifestações de comunicação visual remontam a época de 
15000-10000 a.c., sob a forma de pinturas rupestres em Lascaux, sul de 
França. Por volta de 3100 a.c., surgiram os primeiros registos escritos 
pela escrita pictográfica dos sumérios na cidade de Uruk — mais tar-
de evoluindo para uma escrita cuneiforme — e pela escrita hieroglífica 
dos egípcios (Meggs & Purvis, 2006). Na civilização egípcia, tal como 
na Suméria, o conhecimento era considerado uma forma de poder, onde 
os escribas alcançaram uma autoridade relevante. A profissão de escriba, 
bastante respeitada e com vários privilégios, como por exemplo, a isenção 
de tributação, necessitava de um longo período de tempo para aprender 
a ler e a escrever uma linguagem altamente complexa (Meggs & Purvis, 
2006, p. 14). Partindo de uma herança cultural dos sumérios, a civilização 
egípcia perdurou durante 3000 anos alcançando feitos notáveis, como 
por exemplo, a escrita hieroglífica, o desenvolvimento do papiro e os pri-
meiros manuscritos ilustrados, determinantes para o desenvolvimento 
consequente da comunicação visual e do alfabeto na Fenícia e na cultura 
Greco-Romana (Meggs & Purvis, 2006).

Ora, foi através da tecnologia alfabética que a linguagem começou a 
separar-se do fluxo animado do mundo e a converter-se numa presença 
ponderável de direito próprio; o escriba/autor, pode iniciar um diálogo 
com as suas próprias inscrições visíveis, vendo e respondendo às suas pró-
prias palavras à medida que as escrevia; uma nova faculdade de reflexibili-
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dade começou a existir, fruto da relação entre o escriba/autor e o seu texto 
escrito (Abram, 2007, p. 110). Os registos escritos serviram certamente de 
marcos e de pausas para reflexão, alertas, divertimento e prazer; ajuda-
ram na clarificação no que deveriam ter sido confrontos confusos com a 
realidade e a deslindar e organizar o conhecimento; proporcionaram um 
caminho para a compreensão do que significam as coisas (Damásio, 2017, 
p. 249). Pela invenção da escrita, os limites espaciais e temporais desapa-
receram (Luhmann, 2006, p. 139), e o natural aparecimento de registos 
escritos tornaram-se memórias exteriores ao cérebro (Damásio, 2017, pp. 
250-251).

Pode afirmar-se que a forma do livro que predomina actualmente foi 
uma invenção relativamente tardia na Europa Ocidental, aparecendo 
muitos séculos depois dos rolos de papiro e de pergaminho. O códex ma-
nuscrito, assim conhecido, começou a tornar-se vulgar no século iv d.c., 
quando os juristas do Baixo Império Romano perceberam que esta forma 
de livro era mais adequada para os seus livros de leis do que o rolo. No 
códex manuscrito, as folhas de pergaminho em vez de serem coladas pelas 
extremidades e enroladas, eram dobradas para formar duas folhas, e as 
colecções ou grupos de folhas dobradas eram ligadas pelos vincos (Mc-
Murtrie, 1982, p. 95).

Durante a Idade das Trevas, que se seguiu às invasões do Império Ro-
mano pelos Bárbaros, a Igreja Cristã tornou-se o principal impulsionador 
do códex manuscrito, dado que a sua utilização na divulgação de traba-
lhos de autores cristãos foi uma forma de se distanciar da obra literária 
pagã, predominantemente inscrita em rolo antigo — o volumen (McMur-
trie, 1982, pp. 95-96). Deve-se à Igreja Cristã, e particularmente ao códex 
manuscrito, a conservação de tudo o que se possuí sobre a história e da 
literatura da antiguidade (McMurtrie, 1982, p. 96).

A produção de livros tornou-se cada vez mais uma ocupação exclusi-
vamente monástica, desempenhada pelos escribas em conventos e outros 
lugares eclesiásticos. No scriptorium, onde estavam centralizados os mé-
todos e recursos dos escribas monásticos, produziram-se cópias de livros 
para o enriquecimento das bibliotecas e para o uso da comunidade de 



Elementos 27

leitores e estudiosos, artefactos gráficos que hoje são considerados uma 
importante herança cultural da humanidade (McMurtrie, 1982, p. 96).

No início do século xv, o desenvolvimento de caracteres móveis por 
Johannes Gutenberg na Alemanha revolucionou por completo a escrita no 
Ocidente (Lupton, 2010, p. 13). A invenção de caracteres móveis ocorreu 
no século xi por Pi Sheng na China, alcançando resultados pouco práticos 
dada a complexidade do sistema de escrita chinês (Meggs & Purvis, 2006, 
p. 40). Este conceito chegou à Europa por volta do século xv, devendo-se 
a Gutenberg o aperfeiçoamento desta técnica, pelo desenvolvimento de 
um molde que possibilitou multiplicar, por fundição, caracteres tipográ-
ficos para uma reutilização em inúmeras combinações (Dias & Meira, 
2018, p. 63). A invenção de Gutenberg permitiu que o tradicional e moro-
so processo de escrita, praticado pelos escribas e copistas, fosse substituí-
do pela capacidade de imprimir vários exemplares da mesma obra a uma 
velocidade muito maior, ao mesmo tempo, revolucionou por completo a 
forma como a informação se propagou, levando a um aumento na pro-
dução de conteúdos e a um acesso cada vez maior (Dias & Meira, 2018, 
p. 103). Pode dizer-se que foi a partir da invenção de Gutenberg e de um 
conhecimento exacto, estável e partilhável, que o mundo moderno emer-
giu (Kinross, 2010, p. 13).

Após o aparecimento do primeiro livro impresso com caracteres mó-
veis na Europa Ocidental — a Bíblia de 42 linhas de Gutenberg por volta 
de 1455 — a qualidade e a exactidão da obra académica, em particular 
a de Nicolas Jenson e Aldus Manutius em Veneza, instituiu a palavra im-
pressa enquanto meio investido de autoridade, aquele em que se podia 
confiar acima de tudo (Jury, 2007, p. 18). Todavia, a impressão com carac-
teres móveis demorou algum tempo a ser reconhecida como um proces-
so credível, dado tratar-se de um método mais económico, pressupondo 
menor competência, empenho ou rigor. O livro manuscrito, continuou 
a ser para os mais conservadores um produto de qualidade superior e a 
opção preferencial. Foi esta dificuldade que os primeiros impressores — 
Gutenberg, Johann Fust e Peter Schöffer na Alemanha e, posteriormente, 
Jenson, Erhard Ratdolt e Aldus Manutius em Veneza — tiveram de ultra-
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3. Bíblia de 42 linhas (1454-55) de Johannes Gutenberg.
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passar, superando-a em grande medida pelo seu elevado nível de erudição 
e competência como impressores (Jury, 2007, pp. 35-36).

Apesar da invenção da imprensa de caracteres móveis ter tido um im-
pacto revolucionário na arte de fazer livros e, por consequência, ter pro-
vocado transformações consideráveis nos sistemas de produção — com 
implicações directas na cultura —, a sua repercussão na forma física do 
livro foi menos dramática (Tavares, 2016, p. 109). O constante desenvol-
vimento das técnicas de impressão, aliado às transformações na produção 
de papel e nas suas qualidades, não afectou substancialmente a forma 
física do livro, que ainda hoje se aproxima do códex manuscrito. A revo-
lução ocorreu na página do livro, as qualidades visuais alteraram-se, e a 
textura dessa visualidade mudou em função da natureza das técnicas de 
impressão (Tavares, 2016, p. 110).

O livro, em conjunto com a invenção da imprensa de caracteres móveis, 
tornou-se fundamental para o desenvolvimento de um mundo moderno. 
Como defende Robin Kinross (2010, p. 14), a imprensa de caracteres mó-
veis despoletou a produção em massa, a padronização, a especialização e 
a divisão do trabalho. Instituiu-se como o principal meio de divulgação 
de conhecimento, responsável pela transformação de um pensamento me-
dieval num pensamento claramente moderno.





2. O Photobook: Uma Introdução

What is a photobook? This may seem a redundant question with an 
obvious answer. A photobook is a book — with or without text — 
where the work’s primary message is carried by photographs. It is a 
book authored by a photographer or by someone editing and sequenc-
ing the work of a photographer, or even a number of photographers. It 
has a specific character, distinct from the photographic print, be it the 
simply functional ‘work’ print, or the fine-art ‘exhibition’ print. How-
ever, while this might serve as a basic definition, it is not that simple. 
(Parr & Badger, 2004, p. 6)

Todas as perspectivas da história da fotografia fizeram-se principalmente 
em torno de trajectórias de desenvolvimento tecnológico, história da hu-
manidade, géneros, imagens icónicas, fotografia de autor. O photobook, 
nunca se constituiu como um elemento central dessa história, e só re-
centemente é que emergiu como uma peça fundamental para uma nova 
perspectiva da história da fotografia, fruto do interesse por parte de inves-
tigadores e coleccionadores (Di Bello, Wilson & Zamir, 2012, p. 1). Pode 
dizer-se que esta admiração e desejo recente pelo photobook enquanto 
artefacto gráfico deveu-se, em grande parte, à edição do livro The Pho-
tobook: A History Volume I por Martin Parr e Gerry Badger (Moura, 
2009, p. 130). O photobook pode ser compreendido como um livro que 
apresenta uma narrativa visual sustentada por uma sequência fotográfi-
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ca, podendo, eventualmente, ser acompanhada de um texto. De acordo 
com Parr e Badger (2004, p. 6), a definição de photobook é uma questão 
que pode tornar-se complexa, no entanto, é indiscutível que a autoria se 
reparte por um artista e editor. Hoje, percebe-se que o photobook teve 
um papel fundamental na permuta de influências entre artistas, e que este 
superou, em alguns casos, a prova fotográfica, constituindo-se como o 
medium mais pertinente para divulgar a obra artística/fotográfica (Parr 
& Badger, 2004).

Justamente, entre os anos de 1844 e 1846, William Henry Fox Talbot 
realizou The Pencil of Nature, o primeiro livro ilustrado com fotografia 
(Eskildsen, 2004, p. 11). O ponto de partida ocorreu em 1839, quando 
Talbot convidou o botânico William Jackson Hooker para colaborar na 
realização de um livro sobre plantas de origem britânica. O registo fo-
tográfico seria feito através de um novo processo de criação de imagem 
inventado por Talbot, o calótipo, a arte do desenho fotogénico (Parr & 
Badger, 2004). O livro, publicado numa série de seis fascículos (Di Bello 
et al., 2012, p. 1), apresentava ao todo vinte e quatro calótipos, para além 
de um ensaio sobre fotografia da autoria de Talbot (Parr & Badger, 2004, 
p. 22). The Pencil of Nature, considerado o primeiro manifesto eloquente 
sobre a fotografia, constituiu-se num projecto de referência, repercutin-
do-se na própria evolução do medium fotográfico e photobook (Parr & 
Badger, 2004, p. 22).

Nos anos 50, William Klein e Robert Frank realizaram dois projectos 
dos mais celebrados do século xx — Life is Good and Good For You 
in New York: Trance Witness Revels, editado pela Editions du Seuil, em 
1956, e Les Américains, editado por Robert Delpire, em 1958. Apesar 
de terem um registo completamente diferente um do outro, estes livros 
apresentavam uma nova atitude perante a fotografia. O trabalho era ma-
nifestamente errático, cru, espontâneo, imediato, pessoal, procurando o 
momento indecisivo — o stream of consciousness (Parr & Badger, 2004, 
p. 233). Em Life is Good and Good For You in New York: Trance Witness 
Revels, Klein dá a conhecer a cidade de Nova Iorque pós-Segunda Guer-
ra Mundial, marcada pela sua condição de centro nevrálgico do mundo 
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ocidental, retratando-a em todas as suas contradições, da vitalidade extre-
ma à agressividade (Eskildsen, 2004, p. 21). Life is Good and Good For 
You in New York: Trance Witness Revels apresentava um design inovador, 
onde Klein permutou de forma exuberante com o número, dimensão e 
proporções da fotografia na página, de modo a que o livro tivesse um 
ritmo rápido, característico do cinéma vérité (Badger, 2009, p. 10). Este 
projecto de Klein alcançou uma influência considerável nos Estados Uni-
dos da América, onde nunca chegaria a ser publicado, mas sobretudo na 
Europa e no Japão, inspirando, como por exemplo, livros com o mesmo 
estilo sobre cidades europeias (Badger, 2009, p. 10). Life is Good and 
Good For You in New York: Trance Witness Revels é considerado uma 
obra representativa da cultura norte-americana dos anos 50, onde o pro-
cesso, tal como em outras formas de arte da época, era absolutamente 
preponderante para a sua materialização.

Sensivelmente na mesma altura, surgiu em Portugal Lisboa “cidade 
triste e alegre” de Victor Palla e Costa Martins. Palla e Martins, conhece-
ram-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa onde foram colegas no curso 
de arquitectura. Seguiram a mesma profissão e mantiveram-se amigos. 
Num almoço, conversando sobre fotografia, surgiu a ideia de fazer um 
livro sobre Lisboa. Três a quatro anos mais tarde — e depois de terem 
feito cerca de 6000 clichês (Palla & Martins, 2009a, para. 46) — inicia-
ram a divulgação do projecto que apelidaram provisoriamente de poema 
gráfico (Aragão, 2018, pp. 19-20). Expuseram-no na Galeria Diário de 
Notícias em Lisboa, de 21 a 28 de Outubro de 1958, e, posteriormente, 
na Divulgação no Porto (Palla & Martins, 2009b, p. 5). Apresentaram-no 
aos meios de comunicação social e criaram folhetos de apresentação e 
assinatura (Aragão, 2018, p. 20).

Em Novembro de 1958, Palla e Martins iniciaram a distribuição dos 
sete fascículos de Lisboa “cidade triste e alegre”, cada um com 22 pági-
nas de fotografias impressas em rotogravura, e algumas folhas designadas 
por Índice, onde descrevem, página a página, o registo pormenorizado 
de todo o processo fotográfico (Aragão, 2018, p. 20). Estava-se peran-
te uma edição de autor, condição que possibilitou tornear a questão da 
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4. The Pencil of Nature (1844-46) de William Henry Fox Talbot.
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Censura, uma vez que a editora Círculo do Livro não tinha alvará para 
Lisboa “cidade triste e alegre”, figurando oficialmente como distribuidor 
(Palla, 2018, p. 29). Como refere Palla (2018, p. 29), Lisboa “cidade triste 
e alegre” não se tratou de um documentário ou uma simples colecção de 
fotografias, mas sim um poema gráfico, integrando na concepção geral a 
inclusão de poesia, pequenas citações ou poemas inéditos solicitados aos 
autores, que se podiam considerar co-autores da obra. O êxito de Lisboa 
“cidade triste e alegre” foi de estima, e o número de assinantes apenas 
suficiente para sustentar o empreendimento (Palla, 2018, p. 29). Grande 
parte dos fascículos impressos não chegaram a ser vendidos, ficando guar-
dados até ao início da década de 1980 (Aragão, 2018, p. 23).

No ano de 1982, Lisboa “cidade triste e alegre” ressurgiu pela inicia-
tiva de António Sena, quando inaugurou a galeria Ether com a exposição 
Lisboa e Tejo e Tudo — título que Palla e Martins tinham pensado para o 
livro, ou para um segundo volume (Palla, 2018, p. 29) —, onde apresen-
tou cerca de 30 fotografias de Palla e Martins, algumas de Lisboa “cidade 
triste e alegre”, outras inéditas (Aragão, 2018, p. 23). Sena aproveitou 
para recuperar grande parte dos fascículos que tinham ficado guardados, 
encadernando cerca de 200 exemplares e disponibilizando-os para venda. 
A mostra Lisboa e Tejo e Tudo seguiu para Coimbra e depois para a Casa 
de Serralves (Aragão, 2018, p. 23). Deveu-se a Sena o começo de uma re-
putação internacional de Lisboa “cidade triste e alegre”, dado que muitas 
cópias desta segunda vida circularam pelo estrangeiro (Palla & Martins, 
2009b, p. 5). Mais tarde, a inclusão de Lisboa “cidade triste e alegre” em 
The Photobook: A History Volume I alterou significativamente o seu per-
curso, passando de livro esquecido a objecto de culto, alcançando preços 
elevados em leilões da especialidade (Moura, 2011, p. 30).

Pode dizer-se que Lisboa “cidade triste e alegre” está entre os pho-
tobooks modernos mais complexos, quer na sua forma, quer no seu con-
teúdo (Parr & Badger, 2004, p. 212). Palla e Martins, trabalharam de 
forma estruturada e metódica, seguindo frequentemente as práticas cor-
rentes utilizadas nos projectos de arquitectura: desenhar, projectar, orça-
mentar, construir (Aragão, 2018, pp. 20-21). É com Lisboa “cidade triste 
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5-6. Life is Good and Good For You in New York: Trance Witness Revels (1956) de William Klein.
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e alegre” que tentaram trazer para Portugal o livro de fotografia moder-
no, comparável com os melhores photobooks da época, com a diferença 
de uma grande vontade de explicar e narrar não apenas aquilo que se está 
a ver, mas o próprio livro e a relação deste com o seu público (Moura, 
2018, p. 151). Palla e Martins, empregaram uma filosofia de design grá-
fico inventiva e vibrante, e uma linguagem fotográfica fluida, o stream of 
consciousness, que valorizava a crueza do espontâneo e do contingente, 
acima do tratamento estudado e da técnica irrepreensível (Badger, 2009, 
p. 7). Grande parte das opções editoriais empregues por Palla e Martins 
foram largamente inspiradas em obras antecessoras de referência, como 
por exemplo, de William Klein, Ed van der Elsken ou Joan van der Keuken 
(Parr & Badger, 2004, p. 212). Todas elas, incluíndo Lisboa “cidade triste 
e alegre”, receberam a influência do estilo de foto-reportagem pós-guerra 
e dos géneros cinematográficos nomeadamente o neo-realismo italiano, o 
cinéma vérité e a nova vaga francesa, assim como da cultura popular ame-
ricana (Badger, 2009, p. 10). Lisboa “cidade triste e alegre” é um objecto 
quase mitológico do design, da fotografia e da própria cultura portugue-
sa, num período particular da sua história (Moura, 2009, p. 129).

Ao longo do tempo, o photobook tornou-se um formato cada vez mais 
universal, omnipresente, sobretudo pelo trabalho desenvolvido por parte 
de editoras especializadas, editoras independentes, edição de autor; pelas 
mais diversas iniciativas criadas em torno do espaço expositivo, como 
por exemplo, exposições, conferências, workshops; e pela sua presença e 
divulgação em festivais e feiras de arte e de publicação.

Como foi dito anteriormente, a edição independente e auto-edição re-
velaram-se decisivas para a legitimação do photobook enquanto medium 
pertinente na divulgação da obra artística/fotográfica. Foram múltiplas 
as obras que se publicaram nesse âmbito, podendo destacar-se Twentysix 
Gasoline Stations (1963) de Edward Ruscha, In Almost Every Picture 
6 (2007) de Erik Kessels, ou mais recentemente, a shimer of possibility 
(2018) de Paul Graham.

No contexto nacional, o photobook tem vindo a ser publicado prin-
cipalmente por artistas — entenda-se edição de autor — e editoras inde-
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7-8. Lisboa “cidade triste e alegre” (1958) de Victor Palla e Costa Martins.
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pendentes, como por exemplo, Pierrot le Fou, Ghost Editions, ou Pierre 
von Kleist Editions. A editora Pierre von Kleist Editions, fundada pelos 
artistas André Príncipe e José Pedro Cortes, dedica-se exclusivamente à 
edição do photobook contemporâneo. Fundada em 2005, a editora Pierre 
von Kleist editions iniciou a sua actividade com a auto-edição do traba-
lho dos seus fundadores, estabelecendo posteriormente um conjunto de 
relações com outros artistas, nomeadamente, Paulina Valente Pimentel, 
Daniel Blaufuks, António Júlio Duarte, André Cepeda (Marques, 2019, p. 
3). Partilhando ambos uma vontade de editar photobooks que pudessem 
ser vistos num contexto internacional (Príncipe, 2018, p. 133), Príncipe e 
Cortes compreendem o photobook como um medium capaz de expressar 
questões complexas, abstractas e contemporâneas, e de alcançar um pú-
blico extenso (Pierre von Kleist Editions, 2020).





3. Publicar num Contexto  
de Auto-edição

Pode depreender-se o acto de publicar a acção ou conjunto de acções que 
tornam possível a divulgação de uma determinada obra, a um público 
específico ou generalizado. Objectivamente, publicar significa tornar algo 
público. No que respeita à publicação do livro, este insere-se num circui-
to de comunicação que se inicia no autor, envolvendo outras entidades, 
como por exemplo, editor, designer, impressor, expedidor, livreiro, leitor 
(Darnton, 1982, p. 67); onde justamente a comunicação tem lugar dentro 
de um círculo indeterminado de receptores, temporal, espacial e pessoal 
(Luhmann, 2006, p. 140).

Hoje, face à democratização da tecnologia digital — ferramentas de 
produção, canais de comunicação e de distribuição digitais (Lupton, 2008, 
p. 8) —, publicar tornou-se uma tarefa menos complexa e mais acessível. 
A revolução digital contribuiu para um novo paradigma editorial, insti-
tuindo novas atitudes relativamente à criação e partilha de conteúdos, e 
pela alteração do indivíduo enquanto consumidor em produtor (Lupton, 
2008, p. 8). Todavia, o mesmo não se pode dizer sobre criar e estabelecer 
uma estrutura editorial, que ainda se caracteriza por ser uma tarefa árdua, 
dada a forte competitividade entre grupos financeiros (Camanho, 2008, 
p. 16). Actualmente, publicar, e sobretudo auto-editar, é uma actividade 
ubíqua e até bastante fácil de se concretizar, dependendo, é certo, dos 
objectivos propostos e do grau de envolvimento no projecto que se quer 
estabelecer (Camanho, 2008, p. 16).
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A auto-edição — que pode considerar-se uma consequência do de-
senvolvimento de caracteres móveis por Johannes Gutenberg (Ludovico, 
2012, p. 32) — particularmente no campo das artes visuais, adoptou o 
livro como um meio de expressão principal para recuperar a liberdade de 
publicar de forma célere, independente e distante da legitimação artística 
(Marques, 2019, p. 1). É a partir das décadas de 1960 e 1970 que se pre-
sencia uma abordagem que se desliza do seu tempo específico, que não se 
preocupa com normas de divulgação e comercialização, que não se des-
lumbra pelo reconhecimento internacional ou com uma correspondência 
com os compromissos de intermediação clássica (Marques, 2019, p. 1). 
Na verdade, a auto-edição possibilitou a criação de pequenas comunida-
des e audiências, a invenção de redes, a discussão de temas ausentes das 
grandes massas, o indivíduo como empreendedor de ele mesmo (Nicolau 
& Moura, 2019).

3.1 O Autor

O autor é aquele que cria, por faculdade própria, uma obra literária, ar-
tística ou científica. Num contexto editorial, é a entidade que assume a 
autoria do projecto, mesmo que grande parte do trabalho possa ser exe-
cutado por um editor e designer gráfico.

Anteriormente à invenção da imprensa, a questão da autoria foi algo 
que não teve demasiada relevância, e só quando esta surgiu é que come-
çou a considerar-se desejável a identificação do autor, uma vez que só a 
partir deste momento pareceu importante ao escritor que se venerasse o 
seu texto como o fruto do seu esforço pessoal (Luhmann, 2006, p. 140). 
O leitor, que a partir de agora se poderá falar num público ou opinião 
pública, pode conhecer o nome do autor, mas não o inverso (Luhmann, 
2006, p. 140). Pode afirmar-se que autor e obra apenas podem emergir 
quando inseridos num público, e que autoria é sempre sustentada, ou me-
lhor, criada pela publicação (Gilbert, 2016, p. 10).

A questão da autoria foi amplamente debatida por Roland Barthes e 
Michel Foucault, longe de estar encerrada, o trabalho de Barthes e Fou-
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cault estimulou e ampliou o debate, que possibilitou aplicar a questão 
da autoria num contexto interdisciplinar (Moura, 2011, p. 74). Ao passo 
que Barthes se interroga sobre a Morte do Autor, sugerindo uma nova 
forma de identidade autoral — o leitor —, Foucault questiona-se sobre a 
definição de Autor, ou melhor, quais os mecanismos que levaram ao seu 
aparecimento, e a forma como a autoria se estabelece e funciona (Moura, 
2011, p. 119).

Nas palavras de Barthes (1987, p. 49), o autor é uma personagem 
moderna, produzida pela própria sociedade. Após a Idade Média, e com 
o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, a 
sociedade descobriu o prestígio pessoal do indivíduo. Já o leitor, Barthes 
(1987, p. 53) sugere que é o espaço exacto no qual se inscrevem todas as 
citações de que uma escrita é feita. Para Barthes (1987, p. 53), o nascimen-
to do leitor tem de pagar-se com a morte do autor, dado que a unidade 
de um texto não está na sua origem, mas no seu destino; um destino que 
já não pode ser pessoal, uma vez que o leitor é um ser sem história, sem 
biografia, sem psique, e é apenas esse ser que tem reunidos num mesmo 
campo todos os traços que constituem o escrito.

Para Foucault (1997, p. 22), a noção de autor define-se não por aquele 
que narrou ou escreveu um texto, mas sim como princípio de agrupa-
mento do discurso, como unidade e origem das suas significações, como 
foco da sua coerência. Importa recordar que durante a Idade Média era 
indispensável a atribuição ao discurso científico um autor, dado que se 
considerava um indicador de verdade. O mesmo não se podia dizer do 
discurso literário, que circulava num certo anonimato (Foucault, 1997, p. 
22). A partir do século xvii, a função que o autor tinha no discurso cien-
tífico apagou-se irreversivelmente, servindo apenas para dar um nome a 
um teorema, efeito, ou exemplo. Contrariamente, no discurso literário, a 
função do autor não cessou de se reforçar, há agora uma necessidade em 
saber qual a origem dos textos escritos, de onde vêem, quem os escreveu 
(Foucault, 1997, p. 22). Para Foucault (1997, p. 22), o autor acaba por ser 
aquele que dá à inquietante linguagem da ficção as suas unidades, os seus 
nós de coerência, a sua inserção no real.



44 Imaginary Landscape

9. Twentysix Gasoline Stations (1963) de Edward Ruscha, livro de artista/photobook publicado 

num contexto de auto-edição.
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De facto, a noção de autoria foi-se alterando ao longo do tempo prin-
cipalmente pela adopção da escrita, que transformou a sociedade oral 
em sociedade literária, e pela invenção da imprensa, que industrializou a 
produção e reprodução da linguagem escrita (Moura, 2011, p. 86). Bar-
thes e Foucault (as cited in Moura, 2011, p. 87), sugerem que a noção 
contemporânea de autor é um conceito relativamente recente, fortemente 
enraizado no contexto de produção das sociedades industrializadas, onde 
o texto, pela sua produção e reprodução em massa, acabou por se cons-
tituir numa forma de mercadoria. Com efeito, foi a partir deste momento 
que houve a necessidade de criar uma legislação que regulasse os direi-
tos de autor e os direitos de cópia, assegurando a protecção do direitos 
morais do autor, mas também a circulação e reprodução da propriedade 
intelectual, independentemente do seu autor original (Moura, 2011, p. 
98). Em 1710, foi criado na Grã-Bretanha o copyright pelo Estatuto de 
Anne, com a finalidade de limitar as práticas monopolistas da Stationers’ 
Company de Londres, e, ao mesmo tempo, incentivar a aprendizagem 
(Darnton, 2009, p. 7).

3.2 O Editor

«It is the mark of a good editor that he can be both persuasive and sus-
taining» (Chappell, 1970, p. viii).

A função de um editor é preparar uma determinada informação para 
que possa ser publicada. A tomada de decisão tem por base a sua razão, 
emoção e experiência. O papel do editor tornou-se fundamental para a 
cultura visual, notabilizando-se a partir da década de 1920, com o flo-
rescimento do cinema e imprensa ilustrada (Campany, 2018, p. 6). Esta 
actividade — que se pode enquadrá-la nas qualidades de um art director 
— não demorou muito a profissionalizar-se nos mais variados campos de 
acordo com necessidades específicas, como por exemplo, a publicação de 
livros, revistas, filmes, ou história da arte (Campany, 2018, p. 6). O editor 
tornou-se numa espécie de curador, de filtro humano (Ludovico, 2012, p. 
30), aquele que decide o que tem realmente valor para ser publicado.
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No âmbito da publicação, e particularmente no caso do photobook, 
o editor é a entidade responsável pelo projecto editorial. Em estruturas 
editoriais mais pequenas, como é o caso de uma editora independente, o 
editor pode, eventualmente, ter a responsabilidade de financiar o projecto 
editorial, ou de tomar várias deliberações editoriais, em função da divisão 
do trabalho estipulada. Acima de tudo, o editor é a entidade responsável 
pela construção de uma narrativa fotográfica, que passa pela selecção e 
sequência de imagens, na qual poderá ou não participar o artista/fotógra-
fo. Nas palavras de David Campany (2018, p. 6), o desafio que a edição 
fotográfica apresenta é a tensão estética, cognitiva e intelectual que se 
estabelece entre aquilo que é irredutivelmente singular numa fotografia 
e o papel que esta desempenha quando inserida num corpus fotográfico. 
Nesse sentido, a sequência que se estabelece poderá revelar-se mais impor-
tante do que a própria selecção fotográfica. Como defende Keith Smith 
(2018, p. 15), e referindo-se a uma unidade gramatical autónoma, não são 
as palavras empregues mas sim a sequência que se estipulou o elemento 
mais importante. O mesmo se pode dizer do livro composto por imagens.

Em alguns casos, o editor pode igualmente constituir-se como o pró-
prio autor do projecto editorial, dando origem a um género de photobook 
particular. A autoria deixa de pertencer ao artista/fotógrafo, responsável 
pelo registo fotográfico, passando a centrar-se no editor que, por exem-
plo, a partir de fotografias de vários autores, estabelece uma narrativa 
fotográfica pela selecção e sequenciação de um corpus fotográfico (Parr & 
Badger, 2004, p. 8). The Family of Man de Edward Steichen, publicado em 
1955, é um bom exemplo onde se manifesta a força do editor enquanto 
autor (Parr & Badger, 2004, p. 208), onde Steichen a partir da obra de vá-
rios artistas/fotógrafos estabeleceu um corpus fotográfico e atribuiu uma 
sequência própria (Parr & Badger, 2004, p. 6).

3.3 O Designer

A palavra Design deriva do Latim signum, significando sinal. Na cultura 
inglesa a palavra Design é simultaneamente um substantivo e um verbo. 
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Como substantivo a palavra Design pode significar intenção, plano, in-
tento, objectivo, esquema, enredo, motivo, estrutura básica. Como verbo 
(to design) pode assumir vários significados, como por exemplo, inventar 
algo, simular, esquiçar, esboçar (Flusser, 2010, p. 17).

O design gráfico enquanto profissão apenas surgiu em meados do sé-
culo xx (Hollis, 2011, p. 8). Por volta de 1920, William Addison Dwig-
gins cunhou o termo Designer Gráfico para descrever a sua actividade 
profissional (Meggs & Purvis, 2006, p. 186). Este novo termo foi con-
cebido para substituir a designação de artista comercial, uma actividade 
subalterna dentro das estruturas editoriais e publicitárias dos anos 1920 
e 1930, significando uma actividade menos temperamental do que arte, 
ligada à ideia de projecto, a qualquer coisa previsível e fiável, e com uma 
certa sofisticação (Moura, 2011, p. 62). Este termo alterou decisivamente 
o campo discursivo do design, demonstrando que estas mudanças não 
foram apenas teóricas, tiveram consequências profundas na forma como 
esta se desenvolveu (Moura, 2011, p. 62).

Tradicionalmente, o papel de um designer está associado a um pro-
cesso de facilitação, onde a sua função principal é comunicar uma deter-
minada mensagem a um público específico, respondendo, por norma, ao 
briefing de um cliente (Noble & Bestley, 2011, p. 22). De um designer, 
é expectável que tenha a capacidade de resolver uma multiplicidade de 
problemas, e que em cada caso, seja capaz de encontrar os meios for-
mais adequados (Müller-Brockmann, 2011, p. 7). Estes são assegurados 
por princípios que estão na génese do design gráfico (Noble & Bestley, 
2011, p. 26), como por exemplo, a Teoria da Gestalt, um conjunto de leis 
ou princípios que regem a percepção humana das formas, facilitando a 
compreensão das imagens e ideias, leis que exprimem conclusões sobre 
o comportamento natural da mente, quando esta actua num processo de 
percepção (Aires, 2014, p. 24).

No campo do design editorial, a acção de um designer define-se pela 
criação de artefactos gráficos que interpretem da melhor forma possível 
a mensagem do autor, em articulação permanente com um editor. Contu-
do, há designers que defendem uma abordagem alternativa a este modelo 
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10. The Family of Man (1955) de Edward Steichen.
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clássico de actuação, com o intuito de alcançar resultados mais exactos. 
Irma Boom (2013, p. 71), defende que o designer deve em primeiro lu-
gar familiarizar-se minuciosamente com o conteúdo antes de desenvolver 
qualquer tipo de estrutura e forma. De acordo com Mathieu Lommen 
(2013, p. 49), Boom considera essencial que o envolvimento do designer 
passe igualmente pelas funções de um editor. Para Boom (2013, pp. 71-
72), o designer de livros é na verdade um editor, um director de textos e 
imagens, onde a forma e conteúdo estão profundamente ligados.

Não obstante, há projectos onde o designer assume o papel de au-
tor, tornado-se responsável não apenas pelas formas visuais, mas tam-
bém pelo próprio conteúdo que estas representam (Shaughnessy, 2009, p. 
126). O designer, torna-se assim um mediador (Noble & Bestley, 2011, p. 
22), aquele que intervém, que participa num debate, pela apresentação de 
um discurso próprio.

Hoje, o designer é um agente que cada vez mais cria ele próprio os seus 
conteúdos (Moura, 2017, p. 14), que paulatinamente tem vindo a afastar-
-se da postura discreta e invisível manifestada pelos designers modernistas 
(Moura, 2017, p. 15). Nas palavras de Mário Moura (2017, p. 15), o de-
signer — que frequentemente se exige a faculdade para gerir uma persona 
pública — encontra-se imerso na cultura de empreendedorismo, onde o 
sucesso já não se associa à mera prestação neutra de um serviço, mas à 
identidade do prestador de serviços como um criador, um empresário, que 
se promove a si mesmo, tanto como ao seu trabalho.





4. Projecto

O ponto de partida para este projecto nasceu na sequência do trabalho fi-
nal realizado na unidade curricular de Projecto do curso de Mestrado em 
Design Gráfico e Projectos Editoriais, leccionada pelo Professor Eduardo 
Aires. Tendo como território de investigação a fotografia vernacular, de-
senvolveu-se um programa de comunicação, na sua vertente editorial e 
gráfica, onde se questionou a fotografia vernacular que, por força das cir-
cunstâncias, teve como destino os flea markets e lojas de antiguidades. O 
objectivo central do trabalho passou por resgatar algumas dessas fotogra-
fias, pela construção de uma narrativa fotográfica de memórias avulsas, 
materializada num artefacto de comunicação visual.

A fotografia vernacular é um termo frequentemente usado para distin-
guir a fotografia de artista/fotógrafo daquela criada por não-artistas ou 
fotógrafos profissionais, tendo como principal característica o instantâ-
neo da vida quotidiana e os mais variados assuntos (Museum of Modern 
Art, 2020). Deve-se ao avanço tecnológico, nomeadamente aos feitos al-
cançados nas ciências exactas, como por exemplo, a Matemática, a Física, 
a Química, a disseminação da fotografia enquanto medium cada vez mais 
pertinente no registo de memória futura. Pode dizer-se que a fotografia 
vernacular nasce quando o aparelho fotográfico se tornou conveniente, de 
pequenas dimensões, com tempos de exposição curtos, e principalmente, 
quando este se tornou acessível para as massas. Em consequência, deu-se 
início a uma profusão de registos fotográficos sem precedentes, onde se 
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fixaram momentos singulares, pessoais, todos estes de um determinado 
momento do espaço-tempo. O álbum fotográfico de família constituiu-se 
num importante veículo de comunicação para a preservação da memória, 
ensaio e contemplação de narrativas fotográficas vernaculares, uma expe-
riência material, circunscrita a um pequeno círculo de pessoas, marcada 
por uma relação directa do livro com o corpo.

Importa realçar que a fotografia vernacular, e na sequência de ensaios 
pioneiros, a saber, La Photographie en France au xix siècle: essai de socio-
logie et d’esthétique (1936), de Gisèle Freund, Un art moyen, Essai sur les 
usages sociaux de la photographie (1966), de Pierre Bourdieu, ou mesmo 
La Chambre Claire (1980), de Roland Barthes, afirmou-se recentemente 
como parte integrante da própria história da fotografia, marcando uma 
ruptura significativa com anteriores modelos historiográficos (Marques, 
2018, pp. 36-37). Na verdade, desde a década de 1930 que a fotografia 
vernacular se tornou ela própria uma fonte de inspiração para o artista/
fotógrafo dito profissional, dadas as suas características singulares (Parr 
& Badger, 2006, p. 209). Os primeiros photobooks que exploraram a 
temática da fotografia vernacular de forma astuta, e onde a autoria se 
centrou no próprio editor, surgiram na década de 1970, nomeadamente, 
Evidence, de Mike Mandel e Larry Sultan, publicado em 1977 (Parr & 
Badger, 2006, pp. 208-209). Sultan e Mandel, seleccionaram e estabelece-
ram uma sequência de fotografias provenientes de vários contextos, como 
por exemplo, industrial, científico, governamental, sendo um dos primei-
ros trabalhos fotográficos conceptuais a provar que o significado de uma 
fotografia é condicionado pelo seu contexto e sequência em que está inse-
rida (Sultan, n.d.). Na mesma altura, Dick Jewell publicou Found Photos, 
uma auto-edição sobre a sua colecção privada de photomatons achados 
nas zonas de Brighton e Londres, produzidas num contexto documental 
ou performativo (Walker, 2010, p. 22).

Actualmente, este género de photobook continua ser publicado de for-
ma regular e cuja autoria se manifesta, na maioria dos casos, pelo traba-
lho de um editor, em que a fotografia vernacular é percebida não é apenas 
como um motivo para exercer a prática do coleccionismo e construção 
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de narrativas, mas também, como fonte de inspiração para o processo 
criativo. Erik Kessels, designer gráfico, editor e ávido coleccionador de fo-
tografia vernacular, tem vindo a auto-editar este género de publicação de 
forma sistemática, como por exemplo, as séries In Almost Every Picture 
e Useful Photography, que exploram a fotografia vernacular numa mul-
tiplicidade de temas. De autoria individual ou colectiva, e num processo 
igualmente individual ou colaborativo, estas publicações acabam por se 
tornar obras de referência para a sua prática profissional. Para Kessels 
(2016), a fotografia vernacular encontra-se repleta de erros, imperfeições, 
resultados inesperados, mas que ajudam a enriquecer o processo criativo, 
e a lidar com o próprio acto de falhar, percebendo-o como um ponto de 
partida na procura da originalidade.

Hoje, observa-se que a fotografia vernacular transitou do analógico 
para o digital, do arquivo e do álbum fotográfico de família para as redes 
sociais. A fotografia vernacular é agora produzida essencialmente pelo 
smartphone, tornando-se num conteúdo fundamental para a auto-apre-
sentação do Indivíduo, onde o público e privado se misturam, e onde se 
constroem narrativas reais e imaginárias.

Justamente, este projecto vai ao encontro desta realidade, com o ob-
jectivo principal de criar um photobook sobre fotografia vernacular pu-
blicada na Internet, no qual se pretende recuperar memórias avulsas, pela 
construção de uma narrativa fotográfica. Este trabalho, que surge pela 
motivação de publicar artefactos gráficos autorais e independentes, inse-
re-se num contexto de auto-edição, onde se assumiu os papéis de autor 
— editor enquanto autor —, editor e designer gráfico.

4.1 Metodologia

Pode compreender-se a metodologia como a ciência do método, ou um 
conjunto de métodos aplicados numa actividade particular, neste caso, 
uma estratégia lógica, sistemática, definida previamente, pela qual se rege 
e executa o projecto de investigação (Noble & Bestley, 2011, p. 14). Após 
definição do território de investigação, a fotografia vernacular publicada 
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11-12. Evidence (1977) de Mike Mandel e Larry Sultan.
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13-14. In Almost Every Picture 6 (2007) de Erik Kessels.
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na Internet, e a partir do qual se desenvolveu uma interpretação do real, 
procedeu-se à definição de uma metodologia e estratégias de acção ade-
quadas para cada uma das vertentes editorial e gráfica do projecto.

Em primeiro lugar, este trabalho passou por uma revisitação da his-
tória do livro e da fotografia, isto porque, é através desta que se alcança 
uma perspectiva global dos acontecimentos, como defende Michel Fou-
cault (1997, p. 41), a história não se afasta dos acontecimentos, pelo con-
trário, esta alarga sem cessar o seu campo, descobrindo sempre novas 
camadas, mais superficiais ou mais profundas, isolando continuamente 
novos conjuntos, onde os acontecimentos são, por vezes, numerosos, den-
sos, intercambiáveis, por vezes, raros e decisivos.

Em segundo lugar, analisou-se um conjunto de artefactos gráficos de 
autores consagrados no plano nacional e internacional, de forma a obter 
uma percepção concreta do estado da arte, para além de servirem de caso 
de estudo para análise das componentes editorial e gráfica, nomeadamen-
te, conteúdo, estrutura, formato.

Em terceiro lugar, reflectiu-se sobre a problemática de publicar espe-
cialmente num contexto de auto-edição, bem como as principais entida-
des que nela actuam, em particular, autor, editor e designer gráfico.

No que respeita ao projecto propriamente dito, estipulou-se uma pri-
meira fase que passou pelo esboço de um orçamento e planeamento de 
trabalho, tendo em consideração um limite orçamental e prazo previa-
mente definidos. Uma segunda fase que iniciou um trabalho criativo e 
exploratório na procura de soluções para o conteúdo, estrutura e formato 
da publicação, pelo ensaio de narrativas fotográficas, produção de textos, 
estudos de paginação, exploração de materiais, testes de impressão e aca-
bamentos. Para além disso, a definição dos pressupostos pelos quais se 
iria estabelecer a narrativa fotográfica, assim como a estrutura e formato 
a adoptar, que culminou na produção de uma maqueta. Por fim, uma ter-
ceira fase, onde ocorreu a materialização da solução final, que passou pela 
produção de um artefacto gráfico.
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4.2 Processo

Se há um ponto de contacto entre a expectativa pública e a consciência 
disciplinar do processo de trabalho dos designers, esse ponto é a intui-
ção. Há uma confiança colectiva na intuição, seguramente legítima e 
justificada, que permite uma margem de trabalho onde não se clarifica 
o pensamento sobre o método. Essa confiança permite ocultar, ou pelo 
menos desfocar, a reflexão constante que a prática exige. (Ramalho et 
al., 2010, p. 30)

Descrever o processo criativo pode revelar-se ele mesmo um processo de 
descoberta. É um momento introspectivo, assente na construção de um 
discurso sobre o nosso modo de funcionar, que vai para além das diferentes 
etapas do processo de trabalho, onde se torna inevitável reconhecer a im-
portância do acaso, do erro e da intuição que se afastam da construção de 
um discurso linear e garantido a priori (Ramalho et al., 2010, pp. 28-30).

O projecto teve início em Outubro de 2019, após um primeiro con-
tacto com o orientador do projecto, o Professor Mário Moura. Dispensa-
ram-se as apresentações formais porque já existia uma relação de amizade 
e de proximidade, enquanto aluno e professor. As primeiras reuniões fo-
ram momentos de indagação e de conversa aberta sobre várias possibi-
lidades relativamente ao tema de projecto. Concluiu-se que a criação de 
um programa de comunicação dando continuidade ao trabalho realizado 
na unidade curricular de Projecto, era a hipótese mais favorável e viável 
de ser concretizada. Davam-se os primeiros momentos de intuição de am-
bas as partes, processos de raciocínio audazes, mas com grande fundo de 
conhecimento. Uma vez definido o território de investigação, a fotografia 
vernacular publicada na Internet, as reuniões que se sucederam serviram 
para delinear uma metodologia e planificação de trabalho, com o auxí-
lio de um índice e bibliografia iniciais. De uma forma mais superficial, 
abordaram-se outras questões, como por exemplo, o prazo de execução, 
orçamento, que ajudaram a estabelecer e delimitar aquilo que poderia ser 
desenvolvido. Inserido num contexto de auto-edição, este projecto obede-
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ceu desde o início a um rigoroso equilíbrio entre a utopia e ortodoxia, na 
verdade, um exercício que se relaciona com uma questão de escala (Mar-
ques, 2019, p. 2), de pequena escala é certo, onde a produção e custos 
inerentes foram assegurados pelo próprio autor do projecto.

Posteriormente, desenvolveram-se os primeiros textos que ajudaram a 
clarificar o sentido do projecto, e a estabelecer um critério para a escolha 
de referências bibliográficas, algumas das quais partilhadas no ano lectivo 
transacto pelo Professor Eduardo Aires na unidade curricular de Projecto, 
que se juntaram às sugestões do Professor Mário Moura.

Partiu-se para uma segunda fase, onde se realizou um trabalho criativo 
e exploratório na procura de soluções para conteúdo, estrutura e formato 
da publicação. Foram nestes momentos de indagação que houve margem 
para o erro, para o acaso, para a quimera e experimentação. Num encon-
tro posterior com o Professor Mário Moura, discutiu-se a viabilidade das 
soluções encontradas para cada uma das partes, onde existiu a preocupa-
ção de centrar a troca de ideias sobre a narrativa fotográfica, dado que 
era a partir do conteúdo que o projecto ganharia sustentação. Na última 
reunião presencial, validou-se o caminho a seguir pela apresentação de 
testes de impressão, e maqueta da publicação.

Por sequência, deu-se uma terceira fase do projecto onde se realizou a 
solução final, sendo que os contactos posteriores com o Professor Mário 
Moura estabeleceram-se via digital face à suspensão das actividades lecti-
vas presenciais devido à pandemia covid-19, mantendo o próprio a par 
do desenvolvimento do projecto.

4.2.1 Narrativa Fotográfica

A narrativa fotográfica que se estabeleceu centrou-se na fotografia verna-
cular publicada na Internet. De facto, nunca houve uma forma de socie-
dade na história em que se desse uma tal concentração de imagens, uma 
tal densidade de mensagens visuais (Berger, 2002, p. 133). A revolução 
digital comprova-o isso mesmo. Hoje, a sociedade vive um novo paradig-
ma comunicacional caracterizado pela profusão de fluxos de trocas e de 
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partilhas de dados e de signos visuais, onde tudo parece estar destinado 
à transcodificação cibernética, um sistema que se organiza no primado 
da ubiquidade, facilidade processual, conectividade, fluidez e circulação 
(Mah, 2015, p. 27). Actualmente, o smartphone é o culminar dessa revo-
lução, que cada vez mais se constitui numa espécie de totem, algo que é 
venerado, quase como um símbolo sagrado, e sem o qual o indivíduo vive 
à margem da sociedade. Neste opera-se uma variedade de acções onde 
acaba por permanecer tudo, ou melhor, quase tudo, um verdadeiro cani-
vete suíço dos tempos modernos, e o aparelho fotográfico do momento.

Sem dúvida, já não se interpretam as imagens como significados do 
mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como um conjunto de 
imagens (Flusser, 1998, p. 15). Perceber o mundo social de hoje, passa por 
compreender a ubiquidade das comunicações digitais e das redes sociais, 
profundamente constituídas pela produção e partilha de imagens (Jurgen-
son, 2019, para. 26). A fotografia vernacular publicada nas redes sociais 
é uma parte dessa realidade. Transformou o efémero em algo tangível, a 
vida de cada um em algo coleccionável e consumível (Jurgenson, 2019, 
para. 71), ao mesmo tempo, tornou-se ela própria efémera, pelo design 
autodestrutivo, como por exemplo, a rede social Snapchat, ou simples-
mente pelo próprio fluxo das imagens (Jurgenson, 2019, para. 46).

É neste contexto que ocorreu a primeira acção, a constituição de um 
corpus fotográfico abrangente tendo como local de investigação as redes 
sociais. Por questões relacionadas com autoria, nomeadamente direitos de 
autor e direitos de cópia, excluiu-se logo à partida as redes sociais mais 
destacadas, como por exemplo, Facebook, Instagram, Tumblr, optando-se 
exclusivamente pela rede social Flickr, uma vez que grande parte do seu 
acervo fotográfico encontra-se disponível com licenças Creative Commons.

A rede social Flickr é uma plataforma online de gestão e partilha de 
imagens, subsidiária da SmugMug. Criada em 2004 pela Ludicorp, a rede 
social Flickr alcançou notoriedade no período de 2005-2017, altura em 
que fez parte da Yahoo! (Flickr, 2020). Durante esse período, ultrapassou 
os 80 milhões de utilizadores registados, com uploads diários na ordem 
dos 3,5 milhões de imagens. Hoje, possui mais de 10000 milhões de ima-
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15-16. Exploração de soluções e qualidades físicas para o artefacto gráfico.
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gens e 2 milhões de grupos de utilizadores (Flickr, n.d.). Considerada uma 
das plataformas mais promissoras da Web 2.0, a rede social Flickr acabou 
por perder valor para os seus concorrentes mais directos, em particular, a 
rede social Facebook, Google Photos e Instagram.

Uma vez definido o local de investigação, iniciou-se um processo de 
indagação sobre o acervo fotográfico da rede social Flickr. Num universo 
de dezenas de milhar de milhões de imagens fotográficas, houve a neces-
sidade de estabelecer algumas linhas de orientação para que a pesquisa 
fotográfica fosse a mais pertinente possível. Assim, o corpus fotográfico 
constituiu-se com base num critério de ordem estético e técnico: licença 
Creative Commons para adaptação e utilização comercial, formato 1:1 e 
3:2, e registo fotográfico captado por um iPhone.

Depois de se completar um corpus fotográfico abrangente, procedeu-se 
à construção da narrativa fotográfica que passou pela selecção de registos 
fotográficos mais pertinentes — o punctum, aquilo que se acrescenta ao 
registo fotográfico e que, no entanto, já lá está (Barthes, 2015, p. 65) —, 
a partir dos quais se ensaiaram relações, disposições, resultando numa 
sequência final. Uma narrativa fotográfica não-linear, onde se explorou 
ritmos, contra-ritmos; mas também, o erro e o acaso, que vivem a par e 
par das decisões racionais no processo de procura de imagens (Cortes, 
2018, p. 11).

4.2.2 Artefacto Gráfico

A produção de um artefacto gráfico obedece a um conjunto de normas 
e etapas bem definidas: ideia, materialização da ideia, impressão, acaba-
mentos, distribuição (Morlok & Waszelewski, 2018, p. 62). A primeira 
etapa iniciou-se pela escolha de um formato para a publicação. Saben-
do de antemão que o livro, enquanto objecto utilizável, é determinado 
pela mão humana e pelo olho humano (Hochuli & Kinross, 1996, p. 36), 
estabeleceu-se o formato 17 x 24 cm uma vez que permitiu obter uma 
boa relação entre dimensão e portabilidade. Para além disso, este formato 
possibilitou um bom aproveitamento da folha de papel de tamanho 70 x 
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100 cm, pela optimização do plano de impressão: oito peças por plano, 
uma imposição de dezasseis páginas, perfazendo dois cadernos de dezas-
seis páginas.

O próximo passo passou pela produção de uma maqueta, com a fi-
nalidade de reproduzir da melhor forma possível as propriedades físicas 
do artefacto gráfico final, para além de alcançar uma percepção da mate-
rialidade. Assim, produziu-se uma maqueta de capa mole com lombada 
revestida a tecido, com um miolo de doze cadernos de dezasseis páginas, 
cosidos à linha e colados à lombada. Para o miolo, utilizou-se um papel 
de cor branco, não revestido, de 115 gramas, e para a capa, um papel de 
cor preto, não revestido, de 460 gramas.

Após validação da maqueta, procedeu-se ao tratamento de imagem, 
revisão de texto, design e paginação da publicação, e realização de provas 
em papel. Consequentemente, produziu-se a arte final, imposição dos pla-
nos para impressão e provas de máquina. A impressão do miolo foi feita 
em impressão digital em quadricromia, e a capa impressa em serigrafia. 
No que respeita aos acabamentos, depois de se cortar e dobrar os planos 
impressos em cadernos, e de se proceder ao vinco da capa, os cadernos 
foram cosidos à linha e posteriormente colados à lombada. Por fim, o 
artefacto gráfico foi aparado na frente, cabeça e pé. Em suma, o artefacto 
gráfico final apresenta as seguintes especificações técnicas: formato 17 x 
24 cm (fechado), 34 x 24 cm (aberto), com 192 páginas mais capa; miolo 
impresso em impressão digital a 4/4 cores e capa impressa em serigrafia 
a 1/0 cor; miolo em papel de cor branco, não revestido, de 115 gramas, 
capa em papel de cor preto, não revestido, de 460 gramas, com lombada 
revestida a tecido de cor preto, de 150 gramas; cosido em cadernos e bro-
chado à capa; tiragem de um exemplar.

4.3 Resultados

A conclusão de um projecto é percebida, muitas das vezes, como o fe-
cho de um ciclo. Os resultados finais valem por si próprios, onde a nível 
processual tendem a ser opacos, a esconder as suas razões intrínsecas e 
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interacções que se desenrolaram num campo social alargado (Ramalho et 
al., 2010, p. 29). A análise aos resultados finais alcançados possibilitou 
compreender o grau de adequação e pertinência do tema de projecto, na 
sua vertente editorial e gráfica, por outras palavras, de perceber como 
o livro funciona como um todo (Badger, 2008, p. 229). Numa primeira 
avaliação, pode dizer-se que se alcançou o objectivo proposto, a materia-
lização de uma ideia num artefacto gráfico, neste caso, a criação de um 
photobook sobre fotografia vernacular. A parte editorial — a narrativa 
fotográfica propriamente dita — reflecte o propósito inicial, o recuperar 
de memórias avulsas, esquecidas no fluxo constante das imagens. Uma 
narrativa fotográfica não linear; sem a preocupação de estabelecer rela-
ções geográficas ou temporais, com uma aparente falta de harmonia na 
relação entre imagens, mas que se acredita ser um reflexo do tempo actual 
(Cortes, 2018, p. 11). Além disso, com o objectivo de incitar processos de 
interrogação, aberta a múltiplas interpretações, a modos de ver; sabendo 
que é a experiência, que se adquire ao longo do tempo, que determina 
a distância e o ângulo de visão (Benjamin, 1992, p. 27). A parte gráfica 
— o artefacto gráfico propriamente dito — manifesta uma relação coesa 
entre conteúdo, estrutura e forma. As opções tomadas ao nível da rela-
ção de elementos — texto, imagem, suporte — que incluíram, como por 
exemplo, escolha tipográfica, preservação do formato e enquadramento 
original das imagens, escolha de materiais, técnicas de impressão, acaba-
mentos, procuraram, acima de tudo, enaltecer a própria fruição do livro, 
de um público que se julga diverso.
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17. Artefacto gráfico final.
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18-19. Artefacto gráfico final: pormenor da capa e páginas do interior.
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Se existe algo que elevou a humanidade a espécie dominante é a sua fa-
culdade de pensar. No entanto, não se pode na realidade saber o que é o 
pensamento, em que consiste pensar (Steiner, 2005 p. 12). Nas palavras 
de George Steiner (2005, p. 24), o pensamento é o único bem assegura-
do, que constitui a essência, a familiaridade ou alienação do eu; poden-
do percorrer livremente a escala inteira de possibilidades (Steiner, 2005, 
p. 17). Deveu-se ao pensamento, em particular à inteligência criativa, o 
facto das imagens mentais e os comportamentos terem sido combinados 
intencionalmente de forma a criar soluções inovadoras para os problemas 
detectados pela humanidade e a edificar mundos para as oportunidades 
imaginadas (Damásio, 2017 p. 108). Justamente, o aspecto mental que 
domina ou parece dominar a existência do ser-humano prende-se com o 
mundo que o rodeia, presente ou recuperado pela memória, com os seus 
objectos e acontecimentos, com ou sem a presença de outros seres, repre-
sentados pela miríade de imagens de todas as vertentes sensoriais, muitas 
das vezes traduzidas em linguagens verbais e estruturadas na forma de 
narrativas (Damásio, 2017, p. 145). Nas palavras de Walter Benjamin 
(1992, p. 31), a narrativa contém no seu âmago, oculta ou abertamente, 
uma dimensão utilitária, podendo consistir num ensinamento moral, ins-
trução prática, ditado ou norma de vida. Na verdade, esta pode conside-
rar-se a verdadeira essência da narrativa, onde o narrador é a forma na 
qual o justo se encontra a si próprio (Benjamin, 1992, p. 57). Mas, sabe-se 
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que nem tudo aquilo que se narra é aceite pelo outro como premissa para 
o seu próprio comportamento. Se cada indivíduo existe para si mesmo, 
que não pode sair de si para unir-se a outros, e que somente os autênticos 
sistemas de consciência ou psíquicos estão perfeitamente fechados em si 
próprios, a comunicação converte-se num facto extremamente imprová-
vel (Luhmann, 2006, p. 131).

É pela narrativa — literária ou visual — que o narrador dá a conhecer 
o seu discurso, como refere Michel Foucault (1997, p. 37), um discurso 
que nada mais é do que a reverberação de uma verdade em vias de nas-
cer, e quando tudo pode tomar a forma do discurso, quando tudo pode 
ser dito e o discurso pode dizer-se a propósito de tudo, é porque todas 
as coisas, tendo manifestado e trocado o seu sentido, podem regressar à 
interioridade silenciosa da consciência de si.

Este trabalho teve como propósito a criação de um projecto editorial 
sobre fotografia vernacular. Este projecto, que nasceu pela motivação de 
publicar artefactos gráficos autorais e independentes, teve como território 
de investigação a fotografia vernacular publicada na Internet, onde se pro-
curou indagar essa realidade, pela criação de um photobook no qual se re-
cuperou memórias avulsas, pela construção de uma narrativa fotográfica.

A fotografia é o processo de tornar a observação consciente de si mes-
ma (Berger, 2013, p. 318). É um dialogo constante entre aquilo que é 
fotografado — o referente fotográfico (Barthes, 2015, p. 87) — e aquele 
que fotografa, uma percepção, uma esperança, uma presunção, indepen-
dentemente do que emerge disso (Tillmans, 2012, p. 8). Esta tornou-se 
uma realidade, a partir do momento em que se descobriu o processo de 
fixar uma imagem com o auxílio da luz, feito que se deveu ao progresso 
da ciência, em particular, da Física e Química. Os avanços tecnológicos 
possibilitaram massificar a prática da fotografia; influenciando não só a 
forma de fotografar, como os próprios temas da fotografia (Bauret, 2006, 
p. 19). Numa sociedade cada vez mais programada e centralizada pela tec-
nologia (Flusser, 1998, p.13), constata-se que se vive segundo um imaginá-
rio generalizado, em que as próprias sociedades ditas avançadas consomem 
imagens e já não crenças, como as de outrora (Barthes, 2015, pp. 129-130).
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O livro, para além de ter tido um papel fundamental para a divulga-
ção de conhecimento e criação de um pensamento moderno, constituiu-
-se num medium pertinente para a profusão de imagens e construção de 
narrativas visuais. Enquanto photobook, revelou-se crucial na divulgação 
da obra artística/fotográfica e permuta de influências entre artistas, quer 
pelo trabalho desenvolvido por editoras especializadas, editoras indepen-
dentes, edição de autor, quer pelas iniciativas criadas em torno do espaço 
expositivo, e pela sua presença e divulgação em festivais e feiras de arte e 
de publicação.

O acto de publicar — a acção ou conjunto de acções que tornam pos-
sível a divulgação de uma determinada obra, a um público específico ou 
generalizado — tornou-se uma actividade ubíqua fruto da democratiza-
ção das ferramentas de produção, canais de comunicação e de distribui-
ção digitais. No campo das artes visuais, a auto-edição adoptou o livro 
como medium principal para recuperar a liberdade de publicar de forma 
célere, independente e distante da legitimação artística (Marques, 2019, 
p. 1), ao mesmo tempo, possibilitou a criação de pequenas comunidades 
e audiências, a invenção de redes, a discussão de temas ausentes das gran-
des massas, o indivíduo como empreendedor de ele mesmo (Nicolau & 
Moura, 2019). Neste contexto, o autor, editor e designer convergem, na 
maioria dos casos, numa só pessoa. No caso do photobook, ao tomar os 
papéis de autor, editor e designer, esta assume a autoria, a responsabilida-
de do projecto editorial — a narrativa fotográfica propriamente dita — e 
design gráfico do projecto; conferindo-lhe autonomia e independência.

Precisamente, este projecto inseriu-se num contexto de auto-edição 
onde se desempenhou o papel de autor, editor e designer. Procurou-se ma-
terializar e dar a conhecer uma realidade própria, a fotografia vernacular 
publicada na Internet, pela construção de uma narrativa fotográfica. Na 
verdade, longe vai o tempo em que a fotografia vernacular se guardava 
no tradicional álbum fotográfico de família. Um veículo de comunicação 
fundamental para a preservação da memória, ensaio e contemplação de 
narrativas fotográficas, muitas das vezes, circunscrita a um pequeno cír-
culo de pessoas, marcada por uma relação directa do livro com o corpo.  
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Hoje, verifica-se que a fotografia vernacular passou do analógico para o 
digital, do arquivo e do álbum fotográfico de família para as redes sociais. 
A fotografia vernacular é agora captada sobretudo pelo smartphone, tor-
nando-se num conteúdo fundamental para a auto-apresentação do Indiví-
duo, onde o público e privado se misturam, e onde se constroem narrativas 
reais e imaginárias. Como refere Roland Barthes (2015, p. 109), a idade 
da Fotografia corresponde exactamente à irrupção do privado no públi-
co, à criação de um novo valor social, que é a publicidade do privado; o 
privado é consumido como tal, publicamente.

Uma vez estabelecido o território de investigação, a fotografia verna-
cular publicada na Internet, definiu-se uma metodologia e estratégias de 
acção para cada uma das vertentes editorial e gráfica do projecto. Delinea-
ram-se três fases para o desenvolvimento do projecto, nas quais se esta-
beleceu um orçamento e planeamento de trabalho; um trabalho criativo e 
exploratório na procura de soluções para o conteúdo, estrutura e formato 
da publicação, culminando na definição de uma solução final; e materia-
lização da solução encontrada, pela produção do artefacto gráfico final.

A construção da narrativa fotográfica fez-se a partir do acervo foto-
gráfico da rede social Flickr, onde numa primeira fase se constituiu um 
corpus fotográfico abrangente, que obedeceu a um critério de ordem esté-
tico e técnico. Consequentemente, fez-se a selecção dos registos fotográfi-
cos mais pertinentes, a partir dos quais se ensaiaram relações, disposições, 
resultando numa sequência final. Para a publicação, estabeleceu-se o for-
mato 17 x 24 cm pela boa relação entre dimensão e portabilidade, para 
além de proporcionar um bom aproveitamento da folha de papel; para as 
suas qualidades físicas, definiu-se uma capa mole com lombada revestida 
a tecido, um miolo de doze cadernos de dezasseis páginas, cosidos à linha 
e colados à lombada; miolo que foi impresso em impressão digital em 
quadricromia e capa impressa em serigrafia.

Os resultados obtidos demonstram que o objectivo principal deste 
projecto foi alcançado — a materialização de uma ideia num artefacto 
gráfico. Melhor dizendo, o recuperar de memórias avulsas, esquecidas no 
fluxo constante das imagens, materializadas numa narrativa fotográfica 
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não linear, que não obedece a uma relação geográfica ou temporal; com 
o propósito de incitar processos de reflexão, aberta a múltiplas leituras, 
a modos de ver; onde a vertente gráfica do projecto reflecte um relação 
coesa, una, singular, entre o conteúdo, estrutura e forma.

E se há algo que se pode concluir sobre o trabalho desenvolvido — 
para além do contributo enquanto experiência narrada — é justamente 
a narrativa singular que se estabeleceu e consequente fruição do livro; 
reconhecendo, igualmente, a importância do contraditório — neste caso 
do orientador de projecto, o professor Mário Moura — nos momentos 
críticos e de decisão (Obrist, 2007, p. 128).

Apesar deste trabalho estar inserido num contexto de auto-edição, que 
possibilitou a materialização de um projecto pessoal de forma autónoma 
e independente, reconhece-se que o facto de tratar-se de um one-off e não 
a edição de múltiplos é uma das limitações que apresenta, excluindo logo 
à partida a exploração de estratégias de promoção e distribuição. Para 
além disso, questões relativas ao orçamento condicionaram o projecto a 
uma produção manual em detrimento de uma produção industrial, que 
supostamente asseguraria melhor qualidade de produção. Por último, o 
facto de tratar-se de um projecto individual e não um projecto colaborati-
vo careceu, muitas das vezes, de um contraditório perseverante, qualidade 
que se acha fundamental para a elevação das ideias e tomada de decisão.

Por todas estas razões, pode defender-se a pertinência deste projecto 
igualmente como um ensaio enriquecedor para o desenvolvimento de tra-
balhos futuros, como ponto de partida para a criação de novos projectos 
fora do contexto académico, explorando novos territórios de acção, em 
formatos mais adequados e favoráveis à demanda e produção manual.

Num certo sentido, é pela revolução digital e auto-edição que se vol-
tou ao tempo onde o medium fotográfico começou, onde o artista/fotó-
grafo executava tudo sozinho e produzia os seus próprios álbuns e livros 
(Badger, 2008, p. 234). No entanto, a relação que se estabelece com a fo-
tografia permanece exactamente a mesma, singular, dúbia, pensativa, por 
vezes, crua, intrigante, subversiva. Nas palavras de Roland Barthes (2015, 
p. 76), diante da foto, tal como no sonho, é sempre o mesmo esforço, o 
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mesmo trabalho de Sísifo: subir, tenso, até à essência, voltar a descer sem 
a ter contemplado e recomeçar.
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1. Narrativa Fotográfica

1
Sai Mr.
Just Woke Up, 2015

2
Bryan…
Abashiri Prison Museum, 2015
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3
Bryan…
Abashiri Prison Museum, 2015

4
Nils Hünerfürst
Untitled, 2015

5
Bryan…
Snapshot, Taipei, Taiwan, 2014
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6
Sai Mr.
Many People Eat on It, 2015

7
Drethelin
Untitled, 2015

8
Dion Hinchcliffe
Lower Manhattan Right Now, 2015
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9
Brandon Nguyen
BoDawgs, 2014

10
Francois Karm
Caravan, 2015

11
Camera Eye Photography
Candid Shot, 2016
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12
Chinnian
Untitled, 2019

13
Ricardo Velasquez
Cruise, 2016

14
Paul Jackson
Judgmental Manikin, 2012
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15
Hnt6581
Dreams of Tokyo, 2015

16
Iquanyin2
Untitled, 2011

17
Bryan…
Snapshot, Kaohsiung, Taiwan, 2014
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18
Heather Swallow
Salt, 2014

19
Eddy Milfort
Untitled, 2014

20
Nils Hünerfürst
Untitled, 2014
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21
Steve Hodgson
The Thawing of the Whitebait, 2017

22
Mark Souther
Marina City, 2015

23
Saebaryo
Clouds Over Florida, 2018
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24
Marco
Thank You Plexiglass, 2016

25
Jeffry N. Curtis
Sun Halo, 2012

26
Eelke
Untitled, 2016
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27
Ricardo Velasquez
crx, 2018

28
Carsten
Mahlzeit, 2017

29
Blob Rana
Moon, 2017
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30
Virtual Wolf
Sitting, 2019

31
Daniel Dudek
Untitled, 2016

32
Craig Cloutier
Streets of New York, 2013
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33
Alessio Maffeis
It’s (All) Over, 2016

34
J. Ristaniemi
Pasta, 2012

35
Enya Moran
Untitled, 2014
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36
Phillip Pessar
Sexy Mannequins, 2012

37
Adam Schoales
Fog Thickens, 2015

38
SupportPdx
Untitled, 2016
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39
Jason Woodhead
Colchester School, 2018

40
Michael Fraley
Colma Museum, 2015

41
Anokarina
I Wanted to Show Them, 2013
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42
Ricardo Velasquez
San Francisco, 2017

43
Rvs1966
Parrot, 2017

44
Bryan…
Whole Foods Supermarket, 2016
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45
H. Michael Miley
Cessna + Garmin = Cheating, 2019

46
Mangtronix
Light Catchers Prototype, 2015

47
Craig Cloutier
Streets of New York, 2013



Anexos 97

48
Marco
Green Bean, 2019

49
Seth Morabito
Terminals on Display, 2018

50
Marco
Panda Boy, 2018
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51
Mike Rugnetta
Japan, 2017

52
Bugsy Ho
Untitled, 2019

53
Donald West
Triplets, 2017
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54
Kyle Watson
Can We Go There Together?, 2015

55
Redagain Patti
Not Our Wheel, 2012

56
Dakotah Harvey
Silhouette Dusk, 2019



100 Imaginary Landscape

57
Bryan…
Snapshot, Taipei, Taiwan, 2018

58
Eli Braud
Eli & River, 2019

59
Rosa Menkman
Untitled, 2019
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60
Amy Meredith
Untitled, 2019

61
Matt Brown
Halt or I’ll Shoot, 2018

62
Alan Levine
More Precipitation Please!, 2019
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63
Rosa Menkman
Particles, 2019

64
I am R.
Jasmine, 2018

65
The National Guard
Georgia National Guard, 2018
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66
Jonathan Cutrer
Swimming Pool, 2018

67
The Man-Machine
Untitled, 2018

68
Joe Young
Palms, 2018
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69
Voyagevixen2
Untitled, 2018

70
Song Chengen
Untitled, 2019

71
Todd Van Hoosear
Boot, 2019
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72
Peter Bjork
Stahl House at Night, 2019

73
Dlovins99
Merlion Fountain, 2018

74
Stan Lee Photography
Untitled, 2018
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75
Audrey Lau
Stragglers, 2018

76
Ted Drake
Untitled, 2018

77
Tristan Loper
Untitled, 2018
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78
Tristan Loper
Untitled, 2018

79
Ted Potters
Panter in de Trein, 2019

80
Chinnian
Untitled, 2019
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81
Jdog90
Tail Light II, 2020

82
Greger Ravik
Donald Trump Chocolate, 2019

83
I Threw a Guitar at Him
Road Trip, 2018
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84
Steve Parker
Luminar, 2019

85
Runarut
Las Vegas koa Journey, 2019

86
Travelrows
Albino Alligator, 2019
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87
Lazy Fri13th
Myeongdong and Yongsan, 2019

88
Rosa Menkman
Untitled, 2019

89
Bill Smith
Leaving on a Jet Plane, 2019
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90
CJ Anderson
Untitled, 2011

91
Bryan…
Empire State Building, 2016

92
Everglades National Park
Sunday Afternoon Fire, 2020
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93
Smnaaaas
Cliffs, 2020

94
Rosa Menkman
Rainbow, 2019

95
Rosa Menkman
Rainbow, 2019
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2. Processo

1. Exploração de formatos.
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2. Testes de impressão.

3. Exploração de soluções e qualidades físicas para o artefacto gráfico.
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4. Exploração de soluções e qualidades físicas para o artefacto gráfico.

5. Maqueta da publicação.
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6. Maqueta da publicação.

7. Planos impressos.
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8-9. Corte dos planos impressos.
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10. Dobra dos planos impressos em cadernos.

11. Cadernos cosidos à linha.
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12. Cadernos prensados.

13. Testes de impressão em serigrafia.
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14. Cadernos da publicação.

15. Capa impressa em serigrafia.
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16. Vinco da capa.

17. Cadernos colados à lombada.
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18-19. Artefacto gráfico final.
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20-21. Artefacto gráfico final.
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22-23. Artefacto gráfico final.
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24-25. Artefacto gráfico final.
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26-27. Artefacto gráfico final.
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28-29. Artefacto gráfico final.
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30-31. Artefacto gráfico final.
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32-33. Artefacto gráfico final.
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34-35. Artefacto gráfico final.
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