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Resumo 
Este artigo é um recorte da dissertação de mestrado, em andamento, que tem por objeto 
de estudo os fotolivros. Nele, pretende-se discorrer sobre a crescente presença desses 
livros no Brasil, nos último anos. Isto é, pretende-se explorar o contexto contemporâneo 
da produção e circulação desses livros no país, os atores envolvidos, as instituições, os 
novos mercados que se formam em torno desse objeto, cada vez mais comum e cada vez 
mais falado nos circuitos fotográficos e artísticos. 
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Introdução 
 
 O termo “fotolivro” é usado tanto para designar os álbuns de fotografia 

contemporâneos quanto os livros de fotografia de cunho mais autoral que, em geral, 

transitam entre um arco que vai das produções mais documentais às mais artísticas. Por 

um viés amplo, denomina-se “fotolivro” os livros em que as fotografias são protagonistas 

(PARR e BADGER, 2004), podendo haver ou não texto. O Tesauro da Fundação Getty3  

traz uma definição contemporânea sobre os fotolivros e que resume as questões entre 

fotolivros e álbuns que levantamos anteriormente. 

 (Fotolivro é) um livro com ou sem texto, onde a informação essencial é 
transmitida através de uma coleção de imagens fotográficas. Pode ser de autoria 
de um ou mais artistas ou fotógrafos, ou organizado por um editor. Geralmente 
as imagens em um fotolivro são destinadas a serem vistas em contexto, como 
partes de um todo maior. Na maioria das vezes usado para se referir a obras 
reproduzidas mecanicamente e distribuídas comercialmente. Para álbuns 
formados por impressões fotográficas montadas, com ou sem informações de 
identificação, use “álbuns de fotografia” [photograph albums]. (GETTY 
RESEARCH, Art and Architecture Thesaurus Online, 2015)  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2  Mestranda do curso de Comunicação da UFPE, e-mail: marinafeldhues@gmail.com  
3 Disponível em: 
<http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=photobook&logic=AND&note=&english=N&p%20rev_page=1&
subjectid=300265728>. 
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A produção, disseminação e, também, o prestígio desses livros de fotografia, 

comumente chamados de fotolivros, tem crescido no Brasil nos últimos anos. Estão 

ganhando as prateleiras das livrarias, as feiras e as estantes de várias residências. Contudo, 

não basta falarmos que os fotolivros estão cada vez mais presentes, é preciso ter em mente 

eles existem dentro de uma rede de relações de produção, circulação e consumo que vem 

desenhando novos contornos mercado de publicações fotográficas e artísticas.  

Na produção, temos a presença dos produtores, dos financiadores e das 

tecnologias de produção. Na circulação, temos os lugares e instituições por onde circulam 

os livros, tais como os festivais e as feiras, além da forma como circulam (venda, troca, 

empréstimo). No consumo, temos a participação do público consumidor, o 

leitor/espectador. Vejamos então, como nas últimas décadas, especialmente no Brasil, 

vem se desenrolando essa rede em torno dos fotolivros. 

 

Crescente interesse pelos fotolivros no Brasil 

 

Em artigo na revista Icônica (18/02/2013), o curador e pesquisador Rubens 

Fernandes Junior relembra os idos 1988, em que a publicação de cerca de seis livros de 

fotografia representava uma grande conquista no mercado editorial brasileiro. 

“Concretizar a presença do livro como consequência natural de um processo de criação 

foi uma doce ilusão, pois foi preciso mais de duas décadas para concretizar alguma 

regularidade na publicação de livros dedicados à fotografia”. 

Não temos uma pesquisa específica sobre a produção e venda de livros de 

fotografia que possamos nos apropriar para analisar o momento contemporâneo dos livros 

de fotografia. O SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) disponibiliza em seu 

site duas pesquisas sobre Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro (Fipe/USP)4, 

relativas aos anos de 2014 e 2015, com base nas 189 editoras que responderam as 

pesquisas. De acordo com essas pesquisas a quantidade exemplares de livros de arte (área 

temática) produzidos em 2014 foi de 519.344, enquanto em 2015 foi de 7.119.870.  Só 

esse dado já nos mostra o quanto vem crescendo a produção de livros de arte. Esse é o 

dado estatístico mais concreto que temos para mostrar o crescimento da produção dos 

livros de fotografia no país. 

                                                 
4 http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro.  
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Sabemos que essa pesquisa está longe de nos mostrar a realidade da produção dos 

livros de fotografia. Primeiro por não mostrar um mapeamento específico. Apenas 

supomos que entre os livros da área temática arte devem estar presentes muitos dos livros 

de fotografia. Entretanto boa parte da produção contemporânea vem acontecendo por 

meio de pequenas editoras, muitos livros se quer recebem o registro do ISBN, são 

produzidos em pequenas tiragens e comercializados em feiras de publicações impressas 

ou por meio de livrarias especializadas. Um verdadeiro circuito mercadológico 

alternativo que, por vezes, fica fora dos registros oficiais.  

O pesquisador e curador espanhol, Horácio Fernández (2011) menciona a falta de 

pesquisa, de estudo e de publicações sobre a produção de livros de fotografia na América 

Latina. Assume que tal se dá também pelo fato de que o interesse em fotolivros ser 

recente, coisa de uma década, duas no máximo. O autor ainda menciona um momento 

pontual na história recente da fotografia latino-americana em que talvez se tenha chamado 

a atenção às publicações de livros de fotografia pela primeira vez, trata-se do Segundo 

Colóquio Latino-Americano de Fotografia, realizado no México, em 1981. 

Segundo a pesquisadora Mónica Villares Ferrer (2016) O Primeiro Colóquio 

Latino-Americano de Fotografia aconteceu em 1978, no México, organizado por 

fotógrafos e pesquisadores “interessados na fotografia como objeto de estudo e forma de 

expressão”. O colóquio tinha entre outros objetivos a construção de uma história da 

fotografia da América-Latina, rompendo com a visão eurocêntrica (ou do eixo dominante 

França – Inglaterra – EUA) e a legitimação da produção fotográfica internacionalmente 

“a partir de um discurso teórico sustentado na noção de América Latina”, isto é, por meio 

de uma identidade conceitual geográfica e cultural. Assim, a nomenclatura de Fotografia 

Latino-Americana servia para inserir a produção dos fotógrafos da América Latina, em 

especial daqueles que tiveram suas fotos selecionadas para a mostra que ocorreu 

concomitantemente ao colóquio, no circuito internacional, no qual nomenclaturas como 

Fotografia Europeia e Fotografia Norte-Americana já tinham seu espaço consagrado na 

história da fotografia.  

Tudo isso sem perder de vista a intencionalidade aberta de 
distanciamento desses dois últimos conceitos (Fotografia Europeia e 
Fotografia Norte-Americana), ao propor como ponto de partida mais 
do que uma referência geográfica, uma distinta identidade cultural 
respaldada por uma clara orientação política. A solução encontrada: 
tomar como modelo o festival internacional de fotografia de Arles5 para 

                                                 
5 Les Rencontres de Arles é um festival anual internacional de fotografia que acontece desde 1970 na cidade de Arles, 
na França. Desde o início, o festival premia anualmente o melhor de livro de fotografia autoral, o melhor livro histórico 
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promover um evento gigante no México a partir do conceito de 
“América Latina”. (FERRER, 2016) 

 

Aconteceram cinco colóquios de fotografia, fundamentais para inserção 

internacional da fotografia produzida no Brasil e nos demais países da América Latina, o 

último colóquio foi em 1996. Onze anos depois, em 2007, tem início o Fórum Latino-

Americano de Fotografia, que acontece a cada três anos na cidade de São Paulo e do qual 

falaremos adiante. 

O segundo colóquio, citado por Horácio Fernández, foi marcado pelas trocas de 

livros de fotografia entre os fotógrafos e boa parte dos livros levados ao colóquio 

permanecem até hoje no acervo do Centro de la Imagen, no México. Ainda com os livros 

apresentados nesse colóquio foi feita a exposição Libros fotográficos de autores latino-

americanos, cujo catálogo traz vários livros publicados nas décadas de 60 e 70.  Tanto 

Horácio Fernández, quanto Rubens Fernandes Junior apontam, portanto, não só essa 

fagulha de interesse quanto a produção fotográfica em livros nos anos 1980, quanto a 

demora de cerca de vinte anos para a consolidação de um interesse efetivo, tanto por parte 

dos fotógrafos, como por parte do mercado, dos colecionadores, das editoras, dos 

pesquisadores. Talvez o grande desafio dos livros de fotografia no momento seja a 

ampliação do público consumidor, ainda muito restrito ao próprio meio. 

No Primeiro Fórum Latino-Americano de Fotografia, em 2007, Martin Parr foi 

um dos entrevistados e contou como chegou a realização de seu primeiro livro em 1982. 

Foi desse fórum que nasceu o projeto do livro Fotolivros latino-americanos, organizado 

pelo curador e pesquisador Horácio Fernandez, também presente ao evento. Vejamos um 

trecho da fala de Martin Parr. 

Eu adoro fazer exposições, mas no final é o livro que talvez sobreviva, 
que você guardar, então eu fiquei obcecado pelo livro fotográfico. 
Comecei a colecioná-los, comecei a fazer muitos livros fotográficos e 
recentemente essa obsessão voltou-se para o projeto6 editado pela 
Phaidon, que é uma nova história do livro fotográfico. Estou todo o ano 
com um monte de fotógrafos e tenho certeza que você vai concordar 
que uma das fontes ou a principal fonte de inspiração para todos nós é 
olhar para os livros de outros fotógrafos. Mas na história da fotografia, 
que é predominantemente escrita por acadêmicos americanos e 
europeus, eles realmente não se referem ao livro, então fiquei muito 
feliz por ter essa oportunidade. Nos últimos cinco anos tem havido 
muitos projetos realizados em torno do livro, tenho de mencionar o 

                                                 
e o melhor livro que une fotografia e texto. Há três anos, o festival realiza uma competição entre “bonecos” de livros 
de fotografia, contemplando o melhor com uma ajuda financeira para a efetivação da publicação.  
6 Refere-se aos três volumes de The Photobook: a History. Quando dessa entrevista, Martin Parr já tinha publicado os 
dois primeiros volumes. 
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excelente Fotografia Pública de Horacio Fernández que está agora no 
Reina Sofía em Madrid. Na verdade, eu vi a exposição, achei muito 
inspiradora e decidi fazer este grande projeto sobre a história do livro 
fotográfico. (PARR, 2007)7 

 

Entre 2007 e 2016, ano do último Fórum Latino Americano de Fotografia, os 

fotolivros entraram de vez na agenda do fórum e dos festivais de fotografia que têm 

despontado pelo país, como o Festival Internacional de Fotografia -  Paraty em Foco 

(que teve sua primeira edição em 2005), o Festival de Fotografia de Tiradentes do projeto 

Foto em Pauta (início em 2011) e o FestFoto de Porto Alegre (início em 2007), o Valongo 

Festival de Internacional da Imagem (início em 2016), para citar apenas os mais 

conhecidos. É comum acontecerem feiras de venda de livros, exposições de livros, noite 

de autógrafos e oficinas de produção de livros nesses eventos, tanto no Brasil como no 

resto do mundo. Internacionalmente, alguns dos festivais mais conhecidos são Les 

Rencontres de Arles – França, FotoFest em Houston – EUA, Fotobook Festival8 em 

Kassel – Alemanha, e Fiebre Photobook Festival, na Espanha. Atualmente, encontra-se 

em construção o primeiro museu destinado aos livros de fotografia The PhotoBook 

Museum, em Colônia, na Alemanha, vejamos o que o diretor do museu, Markus Shaden, 

diz sobre a presença dos fotolivros nos festivais de fotografia e nas instituições 

tradicionais de arte: 

Um festival de fotografia sem uma seção de fotolivros tornou-se 
inconcebível. Museus também estão aceitando cada vez mais essa 
mudança de paradigma. Instituições importantes, como a Tate Modern 
de Londres e o Museu de Belas Artes de Houston, estão comprando 
coleções de livros fotográficos para se manter a par dos 
desenvolvimentos atuais da cultura visual. Embora as coleções 
fotográficas tenham sido durante décadas parte integrante dos museus, 
não há até hoje nenhum museu dedicado exclusivamente aos fotolivros. 
(SCHADEN, 2014, tradução nossa)9 
 

Além do fórum e dos festivais, a presença dos fotolivros no Brasil tem se 

consolidado também em feiras de publicações impressas, como a Feira Plana, a Tijuana10 

e a Feira Cavalete. Nas feiras, estão lado a lado publicações de editoras de livros de 

fotografia e de artista de pequeno e médio porte, além de autopublicações. Na última Feira 

                                                 
7 Entrevista completa disponível em http://www.forumfoto.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Entrevista-Martin-
Parr.pdf.  
8  O Fotobook Festival é um dos principais fóruns de livros fotográficos no mundo. Durante o festival acontecem leituras 
de portfólio, exposição de livros, premiações para os melhores livros publicados no ano anterior e premiações para 
“bonecos” de livros a serem publicados ainda.  
9 Disponível em http://www.thephotobookmuseum.com/en/museum/concept/paradigm-shift  
10 A feira Tijuana foi criada em 2007 pela Galeria Vermelho, que também criou a Editora Tijuana, que atua na 
publicação de livros de artistas da galeria e outros artistas.  
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Plana, por exemplo, realizada em março de 2017, estiveram presentes cerca de 150 

expositores, vendendo, trocando e discutindo publicações, entre elas, os fotolivros. 

 

O fotógrafo e a produção e circulação dos fotolivros 

 

A produção e circulação dos fotolivros tem ocorrido tanto no formato tradicional, 

quanto num formato alternativo. O formato tradicional, envolve grandes editoras e 

livrarias. O formato alternativo, publicadores independentes, editoras de pequeno e 

médico porte e novos espaços de circulação dos livros como feiras e festivais.  

No formato tradicional, via de regra, grandes editoras procuram publicar livros de 

fotógrafos renomados, legitimados no mercado fotográfico comercial ou artístico, que 

tenham boas chances de êxito comercial e alguma lucratividade.  A distribuição dos livros 

para venda se dá principalmente por meio de livrarias físicas e virtuais. São livros que 

têm o registro do ISBN e que normalmente são impressos em grandes tiragens de offset, 

algumas vezes impressos também em edições de luxo, atingindo os mercados tradicionais 

de livros e o de colecionadores. Boa parte desses livros são conhecidos como coffe table 

books, são aqueles livros em grande formato que precisam ser apoiados em uma mesa 

para serem folheados. Os coffe table books, normalmente, são antologias da produção de 

um determinado fotógrafo ou livros cujos temas oscilam entre viagens, expedições, temas 

de destaque ou consolidados no mercado. Como exemplo, podemos citar TerraBrasil 

(1998) do Araquém Alcântara, relançado em 2015 pela Alta Books Editora em edição 

comemorativa aos 120.000 exemplares vendidos.  

Mas, que não se faça disso uma regra, a extinta Cosac Naify, por exemplo, 

publicou tanto coffe table books, como Boris Kossoy Fotógrafo (2010) de Boris Kossoy, 

quanto autênticos fotolivros, como Silent Book (1998) de Miguel Rio Branco ou O 

arquivo universal e outros arquivos (2003) de Rosangela Rennó, uma antologia da obra 

de Rennó, mas que funciona também como trabalho autônomo da fotógrafa.  
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Figura 23 – capa e páginas de O Arquivo Universal e outros arquivos. 

 

Quanto a produção independente de fotolivros, encontramos livros 

autopublicados, publicados com suporte de pequenas e médias editoras e publicados por 

grandes editoras11. Tratemos, pois, dos dois primeiros casos. Temos que considerar que 

tais opções têm se mostrado disponíveis principalmente porque os custos de produção de 

livros estão em queda. A viabilidade econômica do livro e o surgimento de novas 

tecnologias de edição e tratamento de imagem e/ou produção gráfica (softwares como o 

Photoshop, o Lightroom, o InDesign e o Scribus) e impressão (impressoras digitais a 

laser, jato de tinta e Indigo, além do tradicional offset) têm facilitado a produção fotolivros 

de forma independente do mainstream das editoras.  

Parte do crescimento da produção dos fotolivros se deve aos avanços tecnológicos 

e ao barateamento dos custos de impressão. Linha geral, para imprimir em offset, as 

gráficas recomendam uma tiragem mínima de 1.000 exemplares, para compensar o preço 

de produção das chapas, sendo normal tiragens de 2.000, 5.000 e até 10.000 exemplares. 

Já para impressões digitais não se faz necessário uma tiragem tão alta, tiragens menores, 

100, 200 exemplares, são viáveis economicamente. Além do que conseguir vender ou 

distribuir 100 ou 200 exemplares é mais factível do que 1.000. A qualidade da impressão 

digital tem se aproximado cada vez mais da impressão offset, principalmente com o uso 

de tecnologias híbridas de impressão, como o processo Indigo, também conhecido como 

offset digital, dado a qualidade de sua impressão. É possível recorrer à impressão sob 

demanda (print on demand – POD) disponibilizado em sites, como o Blurb.com ou 

Lulu.com, ou autoimprimir os livros, com uso de impressora doméstica. Ou ainda, 

produzir livros de fotografia em formato digital.  

Agora muitos fotógrafos mais jovens e artistas veem o livro como uma 
declaração mais do que apenas um portfólio vinculado de um grupo de 
fotos. Sua ideia do que é um livro mudou. Mais uma vez, talvez isso 
seja em parte devido à tecnologia, o que auxilia na minimização dos 
riscos no tempo e nas despesas. (LADD, Jeffrey. Apud HIMES e 
SWANSON, 2011, p. 23, tradução nossa) 

 

Alguns sites possibilitam a venda on-line de livros físicos, analógicos e digitais, 

igualmente favorecendo a produção independente, pois permitem a venda direta ao 

                                                 
11 Alguns fotógrafos renomados, como Martin Parr, Rinko Kawachi e Sebastião Salgado, conseguem produzir seus 
livros de uma forma relativamente autônoma e publicá-los por grandes editoras, como a Phaidon, a Aperture e a 

Taschen. 
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consumidor, sem a necessidade de passar por intermediários, como distribuidores e 

livrarias. Ou seja, minimizam o custo de distribuição do livro, aumentando eventual 

ganho do autor.  

Uma razão para o aumento da produção de fotolivros entre fotógrafos é 
o advento da tecnologia de computação, que mudou radicalmente a 
fotografia. A nova tecnologia permite que os fotógrafos visualizem os 
seus livros de fotografias com muito mais facilidade, concebam, 
distribuam e imprimam os seus próprios livros. (...) é perfeitamente 
possível para um fotógrafo publicar seu próprio photobook, vendê-lo 
como um livro de artista de edição limitada e usá-lo como uma maquete 
ou um cartão de visita em uma negociação para publicação ou para 
tentar uma subvenção para custear a produção. (PARR e BADGER, 
2006, v. II, p. 8, tradução nossa) 

  

No formato tradicional de produção, o fotógrafo apresentava seu trabalho 

fotográfico a um curador ou editor e este selecionava o que deveria ser exibido em galeria, 

ou que fotografias poderiam fazer parte de um livro fotográfico (em geral uma antologia 

ou uma coletânea das melhores fotografias sobre um determinado tema). Nesse percurso 

poucos fotógrafos eram selecionados. Tal processo seletivo faz parte da ótica exclusivista 

e classista do sistema de arte de galerias, museus e das editoras comerciais e artísticas 

tradicionais.  

Hoje, muitos dos fotógrafos, principalmente aqueles ainda não legitimados pelo 

circuito artístico e/ou comercial, isto é, que não possuem uma editora querendo produzir 

seus livros, ou não fazem parte do quadro de artistas de uma galeria, produzem seus livros 

de forma independente, com auxílio dos pares (outros fotógrafos e designers que muitas 

vezes atuam também como segundos editores), ou, quando possuem um pouco mais de 

recursos, com auxílio de pequenas editoras. Em geral, o fotógrafo que produz livros de 

forma independente, não só fotografa, mas também edita suas fotografias, cria narrativas, 

constrói histórias, projeta, produz, publica e, por vezes, distribui seus livros. 

Mais do que nunca o fotógrafo precisa estar consciente das condições 

contemporâneas de produção dos fotolivros. Quanto mais consciente, mais autônomo, 

mais capaz exercer sua função de fotógrafo produtor de livros e, com isso, produzir livros 

que sejam expressão de sua criatividade e não vontade de outrem. Nesse aspecto, 

podemos entender esse fotógrafo, autor de fotolivros, como produtor no sentido abordado 

por Walter Benjamin (2012).  

Benjamin (2012, p. 138 – 139), no contexto do fascismo, conclama em que os 

escritores tenham consciência e domínio dos novos meios técnicos de produção cultural, 
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a ponto de poder modificá-los. Segundo Benjamin, a falta de domínio da produção é um 

limitador “do trabalho produtivo da inteligência(...) para o autor como produtor o 

progresso técnico é um fundamento do seu progresso político”.  

Em outras palavras: somente a superação daquelas competências no 
processo da produção intelectual, que, segundo a concepção burguesa, 
constituem a base de sua organização, torna essa produção 
politicamente apropriada; para tal, as barreiras de competência entre as 
duas forças produtivas – a material e a intelectual -, erigidas para 
separá-las, precisam ser derrubadas conjuntamente. O autor como 
produtor, ao perceber-se como solidário com o proletariado, sente-se 
solidário, igualmente, com certos outros produtores, com os quais 
parecia não ter grande coisa em comum.  (BENJAMIN, 2012, p. 139) 

 

Esse fotógrafo que produz seus livros de forma mais independente, portanto, tende 

a ter um domínio maior dos meios de produção de livros e do seu próprio discurso.  Ele 

fratura o sistema editorial de produção e circulação tradicional, desempenhando papéis 

que não lhe são designados, criando redes colaborativas não institucionalizadas para a 

produção de seus livros e criando novos espaços de circulação de sua produção, como as 

bancas e feiras de publicações impressas. Ainda que essa autonomia do fotógrafo não 

garanta a qualidade do livro produzido, não deixa de ser um fator que implica 

reordenações políticas e mercadológicas no contexto da produção dos livros de fotografia.  

Noutra perspectiva, podemos comparar o trabalho desse fotógrafo também com o 

do realizador cinematográfico. Para Parr e Badger (2005, v. I, p. 6 – 7, tradução nossa) o 

fotógrafo é “um autor, no sentido cinematográfico do termo, a saber o realizador 

autônomo que cria o filme em função de sua própria visão artística, e o livro de fotografia 

é tratado como uma forma importante e inteira”.  Raras vezes, entretanto, o realizador 

cinematográfico consegue criar seu filme sozinho, via de regra vai precisar de atores, de 

câmeras, de montadores e por aí vai; o mesmo acontece com o fotógrafo ao produzir seu 

fotolivro.  

Alguns fotolivros, especialmente os caracterizados como livros de artista e feitos 

em baixíssimas tiragens, podem ser feitos exclusivamente pelo fotógrafo ou artista. Mas, 

isso não é o comum. O comum é que o processo de produção desses livros tende a exigir 

uma rede de conexões entre profissionais diversos (fotógrafos, editores, designers, 

impressores, encadernadores, etc.) à finalização da obra. O livro é em geral uma 

construção coletiva, nesse sentido, pode-se dizer que tem diversos autores. A decisões 

normalmente são tomadas em conjunto pelos diversos profissionais envolvidos.  O 

fotógrafo ou o artista, em geral, é o responsável final pelo projeto. 
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Ainda assim, diversos fotolivros foram e são produzidos por editores outros (em 

geral curadores de fotografia), sem a presença do fotógrafo, mas a partir de um trabalho 

prévio desse fotógrafo. A história da fotografia é cheia de exemplos, em geral são livros 

de fotografia considerados mais como antologias do que como fotolivros, mas alguns 

casos, mesmo sendo antologias, há livros se destacam pelo caráter narrativo, tais como 

Atget, photographe de Paris (1930) de Berenice Abbott e Diane Arbus (1973) editado 

após a morte da fotógrafa por Doon Arbus e Marvin Israel. Há ainda o caso curioso de 

um fotolivro que é uma ficção documental, A Criminal Investigation (2012) editado pelo 

Wilson Centre for Photography a partir de fotografias feitas pelo fotógrafo Watabe 

Yukichi na década de 1960. Nesse último caso, o trabalho de construção de uma narrativa, 

de edição de imagens, de criação de um livro de ficção é feito pelos editores a partir da 

apropriação de imagens do fotógrafo.  

O choque entre a necessidade de publicação impressa e a resistência do 
mercado em acolher novos artistas propiciou o incremento nas 
autopublicações e confirma a tendência da multiplicidade de redes e 
papéis. O fotógrafo passou a desempenhar diversas funções que antes 
eram especializadas dentro da cadeia de valor das editoras e as redes 
são necessárias para que ocorra a divulgação e distribuição das obras 
fora do grande circuito comercial. (BARRIUS, 2015)  

 

Fazem parte dessa rede de circulação e distribuição dos fotolivros festivais de 

fotografia, feiras de publicações impressas, sites que possibilitam impressão e/ou venda 

direta dos livros, livrarias (principalmente as especializadas, como a Livraria Madalena), 

bibliotecas, museus, galerias e bancas de revistas, como a Banca Tatuí em São Paulo. 

Tais locais despontam como lugares de venda, troca e/ou empréstimo de fotolivros, criam 

um novo circuito mercadológico, que envolve a formação de novos públicos e o incentivo 

ao colecionismo. Esses novos espaços de circulação do livro, junto com os avanços 

tecnológicos e o barateamento dos custos de produção tem favorecido a produção 

independente de muitos fotógrafos.  

Se a autonomia para criação e expressão é máxima numa produção independente, 

o fator orçamentário é o principal limitador. A maioria da produção de fotolivros no Brasil 

é subsidiada ou por auto-patrocínio, ou por financiamento coletivo ou por leis de 

incentivo de editais públicos. Como exemplo, temos Sobre Marinhos (2015) de Gilvan 

Barreto, com patrocínio da Funarte; Moscouzinho (2012), também de Gilvan Barreto, 

com patrocínio do Funcultura da Secretaria de Cultura de Pernambuco; Cabanagem 

(2015) de André Penteado, incentivado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da 
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Cultura; ou Condor (2014) de João Pina, livro que recebeu tanto incentivo público da 

Secretaria de Cultura de São Paulo, quanto financiamento coletivo. Vários são os livros 

produzidos com recursos do próprio autor e muitos dos livros que recebem incentivos de 

leis, editais e de financiamentos coletivos, também recebem auto-patrocínio. Os 

Fotozines12 são um bom exemplo de livros de fotografia produzidos com baixíssimo 

orçamento e, quase sempre, com recursos próprios. Muitas vezes, os livros produzidos 

com baixo orçamento não são registrados no ISBN, vivem na informalidade, circulam 

principalmente nas feiras de publicações impressas, não entram para as estatísticas 

oficias, tampouco para o registro histórico e para a consulta por futuras gerações. 

      
Figura 28 – Envelope (frente – etiqueta com título e autor do livro; verso – etiqueta com 

patrocinadores), livros de fotografias e folha de jornal com texto histórico de Cabanagem. 
 

Dinâmicas de Legitimação – Festivais e Feiras de Publicações. 

 

Ao lado das questões orçamentários, está o fator legitimação. É óbvio que os 

fotolivros subsidiados por leis de incentivo e editais já nascem de alguma forma 

legitimados (ainda que apenas pelas instituições patrocinadoras), o mesmo se dá com os 

livros produzidos pelas editoras tradicionais, ou aqueles que vencem concursos para 

publicação em festivais. Tantos estes livros, que já recebem um aval prévio, quanto 

aqueles produzidos por auto-patrocínio, que nascem sem nenhuma garantia de aceitação, 

podem ser fonte de legitimação para o trabalho do fotógrafo e/ou artista e alçá-lo a um 

outro mercado simbólico.  

                                                 
12 Os zines são revistas periódicas feitas com baixo orçamento para públicos bem específicos (WRIGHT, 
1997). Corriqueiramente, entretanto, chamamos de zines os livros e livretos autopublicados, feitos em geral 
com baixo orçamento e vendidos nas feiras de publicações impressas, independente da periodicidade. 
Muitas vezes são livros de artista de exemplar único. Os “fotozines” são os zines protagonizados por 
fotografias.  
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Tal foi o que aconteceu com a fotógrafa espanhola Cristina de Middel, com seu 

fotolivro Afronauts (2012), que foi um sucesso de aceitação tanto no universo particular 

da fotografia, como no universo artístico como um todo. “O Afronauts é o exemplo mais 

conhecido de como autoeditar um livro original e lançar com êxito uma carreira 

fotográfica. O tema do livro, uma tentativa falida de lançar um astronauta africano no 

espaço, cativou a imaginação e o fez famoso em pouco tempo”13. 

     
Figura 29 – Capa e páginas de Afronauts. 

 

A pesquisadora Clarissa Diniz (2008) identifica oito dinâmicas de legitimação: a 

autolegitimação, a legitimação pelos pares, a legitimação por especialistas, a legitimação 

pelas instituições, a legitimação pelo mercado, a legitimação pela mídia, a legitimação 

pelo ensino e a legitimação pelo público. Sem querer esmiuçara participação dos 

fotolivros em cada um desses processos de legitimação, percebemos a presença de 

fotolivros em todas essas dinâmicas, citemos as dinâmicas que envolvem os festivais de 

fotografia e as feiras de publicação.  

Nos festivais de fotografia, as dinâmicas de legitimação acontecem de forma 

direta por meio de premiações dos melhores bonecos de fotolivros, para futuras 

publicações, ou premiações dos melhores livros do ano; ou de forma indireta, na troca e 

no contato com os pares (outros fotógrafos e artistas) e com especialistas em que se 

discute e se avalia livros e projetos de livros. Se antes o fotógrafo chegava a um festival 

de fotografia com um portfólio com suas melhores fotos, ou com um portfólio temático, 

uma série sobre algo em que estivesse trabalhando; hoje, é cada vez mais comum o 

fotógrafo chegar com o “boneco” do livro ou com um projeto de livro para discutir com 

os curadores e editores.  

                                                 
13 Texto de Martin Parr na exposição Fenomen Fotollibre / Fenomeno fotolibro (2017) no Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. Original em espanhol: “The afronauts es el ejemplo más conocido de como autoeditar 
um libro original y lanzar com éxito una carrera fotográfica. El tema del libro, un intento falido de lanzar un astronauta 
africano al espacio, cautivó la imaginación y lo hizo famoso en poco tiempo”.  
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Os festivais e as feiras de publicações impressas, de publicações independentes, 

ou ainda feiras de arte impressa14, como também são chamadas, são os lugares comuns 

na promoção de publicações autopatrocinadas, patrocinadas por instituições, leis de 

incentivo, editais público, elaboradas com ou sem  o suporte de especialistas de grande, 

médio ou pequeno porte (editoras tradicionais ou especializadas em fotografia e arte, 

como é o caso da Editora Tijuana, da Editora Madalena, da Vibrant, da Fotô Editorial).  

Nas feiras, vemos uma diversidade de publicações, livros de fotografia, fotolivros, 

livros de artista, fotozines, zines, livros, livros e mais livros. As nomenclaturas não só se 

confundem como são desnecessárias, mas interessante é a conversa muitas vezes com o 

próprio autor da publicação, que se encontra do outro lado da mesa vendendo o próprio 

livro. O diálogo direto do autor ou do editor do livro com o público consumidor é no 

mínimo enriquecedor para ambos. Não só proporciona uma avaliação ao vivo da aceitação 

ou não do livro pelo público presente, como ajuda a fomentar futuros projetos, corrigir 

desvios e a aumentar o interesso do público por esse tipo de produção.  

 

Formação de público nas feiras de publicações 

 

As feiras têm periodicidade anual ou sazonal, elas são instauradas em 
espaços públicos muitas vezes; mas é um empréstimo da ação, ela é 
momentânea e coloca lado a lado uma diversidade de práticas e posturas 
em livros. Há um aumento de editoras. Ações variadas. Práticas de 
trocas de livros. Nas feiras, os mecanismos de controle da circulação 
saem das mãos de uma rede de ações meramente de “mercado” e entram 
em uma rede onde quem produz é quem vende e quem compra pode vir 
a produzir. A dinâmica e a fluidez das ações em livros são interessantes. 
Acervos de publicações são formados. (GRIGOLIN, 2015, p. 59) 
 
 

As feiras proporcionam essa troca direta e ajudam a formar público, talvez a maior 

dificuldade a ser encarada por quem produz fotolivros. Produzir para quem? Para si? Pelo 

puro capricho ou egoísmo de se satisfazer? Ou produzir porque tem algo a dizer ao outro? 

Mas que outro?  São muitas perguntas difíceis de responder. A realidade é que as feiras 

publicações impressas se concentram no eixo sul-sudeste, ainda não são uma realidade 

em todo o país. Enquanto festivais específicos para fotolivros acontecem em 

determinadas regiões do mundo, noutras a ideia de que o fotógrafo pode fazer um livro é 

algo quase surreal. Disparidades a parte, há que se ter público interessado em consumir 

                                                 
14 A pesquisadora Fernanda Grigolin, em sua dissertação A fotografia no livro de artista, utiliza essa denominação.  
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fotolivros para que se haja venda, para que ao menos se pague os custos de produção. 

Incentivar o consumo, o colecionismo, bem como conversar sobre os fotolivros é 

fundamental para a perpetuação dos fotolivros e, porque não, para aprendermos cada vez 

mais sobre fotografia e sobre o mundo em que vivemos.  

Muitos dos frequentadores das feiras de ontem são os publicadores das feiras de 

hoje. Além de ponto de ponto de encontro entre o fotógrafo, o artista e o público, para 

muitos fotógrafos, as feiras são uma oportunidade de tornar visível seus primeiros 

projetos autorais impressos. “Muitos fotógrafos iniciam sua história imprimindo suas 

imagens por meio de autopublicações ou nas editoras menores e, muitas vezes, iniciam 

no livro e não mais em exposições” (GRIGOLIN, 2015, p. 69). Assim, de um fotógrafo 

produz um fotolivro a um consumidor que adquire, que talvez compartilhe com outros a 

aquisição e que pode vir a ser o futuro fotógrafo que vai publicar mais um livro, os 

fotolivros vão se perpetuando. 

 

Considerações Finais 

 

Os fotolivros vem sendo fonte de reflexão e aprendizado de fotógrafos e artistas, 

circulando o mundo inteiro, promovendo a fotografia nos mais diversos terrenos. Muito 

ainda se tem por descobrir, principalmente quanto aos livros que foram produzidos aqui, 

no Brasil, dado que ainda não foi publicado nenhum estudo histórico específico, apenas 

sobre a produção local.  

O Brasil a cada ano tem produzido mais e mais publicações.  Festivais de 

fotografia, feiras de publicações impressas, livrarias e editoras especializadas tem surgido 

no país impulsionando a produção local. É raro um fotógrafo que não queira publicar um 

livro seu. Os fotolivros são esse objeto de desejo, de colecionismo, de arte, de informação 

e de troca de experiências. Não são objetos passageiros, a crescente presença dos 

fotolivros no Brasil é indicativo de sua importância para a fotografia brasileira.  
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