
 

 

A coleção do escritor: entre o singular e o acúmulo 

 

Ivana Teixeira Figueiredo Gund (UNEB) 

 

RESUMO: O trabalho analisa as fotografias dos escritórios de Haroldo de Campos e Luis 

Fernando Veríssimo, publicadas no livro O lugar do escritor, de Eder Chiodetto, a fim de 

destacar neles a presença de suas coleções particulares, para nelas observar a singularidade que 

cada objeto adquire dentro de uma coleção e, ao mesmo tempo, compreender o desejo de 

acúmulo por parte do colecionador. Sendo esses escritórios lugares de criação literária, ou seja, 

o território do escritor, percebe-se que este espaço apresenta marcas de individualidade do ser 

que o habita. As referidas fotografias revelam o detalhe da coleção pelas escolhas para o 

enquadramento, o foco de luz, o zoom e a perspectiva escolhida para o disparo da máquina 

fotográfica, destacando assim o valor, por vezes sentimental, dado a cada um dos objetos que se 

torna parte de um ambiente. Fundamenta-se esse trabalho a partir dos estudos de Walter 

Benjamin (2011), Roland Barthes (2011), Georges Perec (1985), Miguel Sanches Neto (2011), 

Leo H. Hoek (2006), Márcia Arbex (ainda não publicado).  
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Este texto se inicia pela descrição pictural de duas fotografias produzidas e 

publicadas no livro O lugar do escritor, do fotógrafo Eder Chiodetto. No livro, além das 

imagens de lugares reservados à produção da arte literária – como escritórios e 

bibliotecas – encontram-se fotografias nas quais se percebe a presença do tema que aqui 

se destaca, a saber, a coleção particular do escritor.  

Na primeira fotografia, sob um fundo escuro com luz que se concentra ao centro, 

encontra-se um escritor. Ele está sentado à mesa de trabalho coberta por papeis. Diante 

dele um computador de modelo já ultrapassado, além de outros diversos objetos – 

blocos de papel, livros, uma caixa com rótulo não identificado e outras formas que não 

se definem propriamente devido à escolha técnica para o enquadramento desta imagem 

que parece se aproximar do que seria, na pintura, uma estratégia conhecida como 

chiaroscuro. Na penumbra, pode-se ainda observar contornos de estantes de livros, um 

fio de luz que sai do entreaberto da porta, o teto e outros objetos do escritório. Na 

construção fotográfica da cena e escolha da pose, o escritor parece estar no exato 



 

momento da produção escrita. Sentado assim, a olhar fixamente para a tela, não se 

percebe nele nenhuma expressão significativa. Apenas um olhar concentrado, ou vago, 

por trás dos óculos de armação fina. Seu corpo não se apresenta por completo. A mesa o 

esconde. Somente se mostra em seus braços recobertos por um suéter escuro (não se 

define a cor por ser a fotografia produzida em preto e branco), suas mãos pousadas em 

frente ao teclado sobreposto à mesa e sua cabeça, parte melhor iluminada, talvez como 

valorização de sua intelectualidade. Destaca-se assim apenas a face deste escritor. Pode-

se vê-lo. É Luís Fernando Veríssimo. Atrás dele há outro ponto de luz, proveniente de 

uma luminária de mesa. Direcionada a um ponto fixo, esta luminária destaca um detalhe 

importante na imagem, que remete ao tom do particular, do espaço próprio de alguém. É 

a coleção de lápis e canetas do escritor.  

 Vire-se a página. Vê-se agora outra imagem produzida numa perspectiva 

plongée, cujo ângulo de cima para baixo apresenta uma impressão de sobrevoo do olhar 

que mergulha na cena retratada. Ao centro do escritório, sentado em sua cadeira, o 

escritor Haroldo de Campos. Na imagem não se destacam muitos outros objetos além 

dos livros – diversos e de múltiplos tamanhos e espessuras. De tecnológico somente a 

presença de um aparelho telefônico de modelo antigo, analógico. Nada de 

computadores. Há duas caixas de arquivo-morto na estante ao fundo da fotografia; 

algumas pastas plásticas, canetas avulsas, agenda, luminária, carimbo, capas de filmes, 

duas bengalas, entre outros objetos de difícil identificação. Cercado por sua mesa 

completamente tomada por papeis e por estantes abarrotadas de livros de alto a baixo, 

ele parece diminuir-se em meio aos exemplares de sua vasta biblioteca. Há uma 

sensação de que, a qualquer momento, o escritor será tragado – ou soterrado – pelo 

imenso volume de obras. Mas Haroldo de Campos parece estar à vontade em seu espaço 

caótico: de roupão com brasão sobreposto ao bolso do lado esquerdo, dois óculos – um 

aos olhos, outro sustentado por uma correntinha, acomodado sobre a gola do roupão – 

nas mãos papel, caneta e o gesto paralisado pela fotografia: ele parece estar em meio ao 

ato de escrever (nota-se pela página que não mais se encontra em branco). Seu olhar 

contradiz esta sensação de sufocamento provocada pelo excesso de exemplares em sua 

biblioteca e pela verticalidade da fotografia. Uma leve serenidade esboça-se em sua 



 

expressão facial e em suas mãos pousadas sobre o papel no qual escreve. É este olhar 

que garante – aos que observam a fotografia – que estar em um meio tomado por 

objetos não necessariamente significa incômodo. O acréscimo ou até mesmo o acúmulo 

é o desejo do colecionador. O objeto colecionável não é mais um. É único entre as 

outras peças de uma coleção. 

Normalmente os espaços destinados à criação da arte literária, como escritórios, 

bibliotecas ou mesmo algum recanto separado para as atividades de produção dos 

textos, costumam abrigar esses objetos colecionados, que se ligam à memória, como os 

que se relacionam às viagens, vivências ou ligados aos instrumentos utilizados no ofício 

de escrever, lembranças pessoais e objetos que se tornam valiosos, por isso se fazerem 

colecionáveis. Nesse sentido, o lugar do escritor não é apenas um cômodo destinado a 

guardar livros e materiais necessários à escrita. É o território do escritor, seu domus, que 

se expande em diferentes dimensões, contendo dentro de si outros lugares também 

pertencentes e de pertencimento que são sua escrita e seus objetos pessoais.  

Nesses escritórios, desviando um pouco o olhar dos livros e pousando a visão 

mais junto ao escritor, vê-se a desordem da mesa de trabalho. Este é um aspecto 

bastante notável nos dois ambientes destacados nas fotografias escolhidas, mas também 

em outras imagens dos escritórios de grande parte dos escritores selecionados pela lente 

do fotógrafo Eder Chiodetto, publicadas em seu livro supracitado. Na desordem das 

mesas de Veríssimo e Campos podemos ver que um escritor gasta muito de seu tempo 

no exercício de criação da arte literária, desde etapas como leituras (a presença de livros 

diversos, abertos ou empilhados), à escrita (blocos de papel e canetas sobre a mesa), e à 

reescrita (papeis amassados, rascunhos).  

O escritor francês Georges Perec comentou, em seu texto Notes concernant les 

objets qui sont sur ma table de travail (Apontamentos referentes aos objetos que estão 

sobre minha mesa de trabalho), que passava várias horas por dia em sua mesa de 

trabalho e que, às vezes desejava que ela estivesse o mais vazia possível. Contudo, mais 

frequentemente desejava que ela estivesse “cheia, quase ao excesso” (PEREC, 1985, 

p.01). Isso porque esse excesso corresponde ao momento criativo da arte literária. O 



 

aparente caos significa vida, movimento, rotina de trabalho, inquietações do escritor, 

mas também sua realização. O vazio da mesa pode significar, em alguns casos, não uma 

aparente ordem, mas um momento de estagnação.  

O espaço do escritor equivale ao ateliê para o pintor. Esses lugares são como 

uma espécie de refúgio ou santuário, nos quais há sempre um artista entregue à 

elaboração da própria arte. E não importa se a arte é feita de palavras ou imagens, o 

escritório e o ateliê são ambientes que nos revelam um universo íntimo nem sempre 

acessível aos olhares curiosos. A aproximação desses dois ambientes nos sugere que “o 

pintor deve ser visto como metonímia do artista, com inegável e estreito parentesco com 

o escritor, uma vez que ambos se apresentam como representantes dessa classe que se 

dedica ao árduo trabalho da criação” (ARBEX; LAGO, s/d, p.13).  

O território do escritor – seu escritório ou sua biblioteca – parece ter sido sempre 

objeto de interesse da própria literatura e de outras artes, como é o caso da pintura. O 

fascínio por este ambiente mostra que: 

os quadros que representam escritores em suas mesas de trabalho não 

deixam de representá-lo cercado pelos livros que compõem sua 

biblioteca – e portanto, suas fontes e inspirações –, suas notas 

pessoais, que o ajudam a orientar o trabalho de criação (a mesma 

função do esboço do pintor), além de figuras e objetos que 

representam sua estética e seu estilo, sem desprezar os instrumentos 

de seu trabalho, como a caneta e as folhas de papel (ARBEX; LAGO, 

s/d, p.13) 

 

Tanto as imagens quanto os textos que se referem ao lugar de criação literária 

mostram a presença de objetos pessoais que se relacionam muito mais a um certo 

sentimento do escritor, evocam lembranças ou mesmo dão ao ambiente a marca da 

presença do humano que ali cria sua arte. 

Essa observação do valor, por vezes sentimental, dos objetos que se tornam parte 

de uma coleção, revela que eles nem sempre obedecem a uma lógica precisa ou pelo 

menos visivelmente de fácil percepção. Sobre isso, Perec (1985) esclarece que alguns 

desses objetos fazem parte do escritório ou da mesa de trabalho do escritor por fazerem 



 

parte do ofício de escrever, como lápis ou papéis; outros por necessidades da pessoa que 

ocupa o espaço físico, como xícaras de café ou cinzeiros; alguns compõem o ambiente 

por alguma utilidade específica, como calendários e pesos de papeis; outros parecem, a 

princípio, que ali foram esquecidos e que estão deslocados de seus lugares e que, para 

entender o motivo de sua presença, necessitam de outra carga de significação, como 

exemplo os cristais ou seixos. Contudo, a escolha desses objetos, ligando-se ou não a 

uma determinada necessidade, é feita por um desejo de seu proprietário – neste caso, o 

escritor:  

En gros, je pourrais dire que les objets qui sont sur ma table de travail 

sont là parce que je tiens à ce qu‟ils y soient. Cela n‟est pas lié à leur 

seule fonction ni à ma seule négligence [...] D‟une certaine manière, 

ces objets sont choisis, préférés à d‟autres. (PEREC, 1985, p. 19-20)
1
 

 

Se a fotografia é um modo muito próprio de ler um determinado momento, 

pessoa ou objeto eternizado no enquadramento da imagem, pretende-se ler nesse 

trabalho uma terceira fotografia como uma fotoescritura: a fotografia da coleção de 

canetas e lápis de Luís Fernando Veríssimo.  

Diante da fotografia descrita no início deste texto, que enquadra o escritório 

visto através dos lados internos das duas paredes laterais e da parede de entrada, 

mostrando ao fundo o detalhe da coleção, abre-se – talvez – um desejo de amplificar 

aquilo que era parte, apenas notável por se fazer notar, mas que se transforma em 

essencial para o outro disparo da máquina fotográfica – uma outra fotografia que 

enquadra apenas a coleção, tomando por completo cada espaço da imagem. O zoom da 

câmera aproxima o olhar, direcionando-o ao detalhe da coleção de canetas e lápis de 

Luís Fernando Veríssimo. Nela, os objetos colecionados parecem se conectar à 

afirmação de Roland Barthes quando diz que: “Em um primeiro tempo, a Fotografia, 

para surpreender, fotografa o notável; mas logo, por uma inversão conhecida, ela 
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  “Grosso modo, eu poderia dizer que os objetos que estão sobre minha mesa de trabalho estão lá 

porque eu quero que eles estejam. Isso não está relacionado apenas com a sua função ou com a minha 
própria negligência [...] De uma certa maneira, esses  objetos são escolhas,  preferidos a outros” (tradução 

minha).  



 

decreta notável aquilo que ela fotografa. O „não importa o quê‟ se torna então o ponto 

mais sofisticado do valor” (BARTHES, 2011. p. 43).  

No enquadramento da imagem há vários objetos que diretamente se relacionam 

com o ambiente próprio da produção escrita, como é o caso do escritório: são lápis de 

várias cores e modelos – todos devidamente apontados; muitas canetas colocadas 

cuidadosamente com as pontas para baixo; lapiseiras, estiletes, clips e alguns pinceis. 

As canetas parecem feitas de materiais simples, de qualidade inferior, como as de 

brindes ou de papelaria comum, sem nenhuma marca que possa valorizá-las como 

objeto de arte ou de material nobre. Tomam-se, pois, de valor simbólico. Para Josefina 

Ludmer:  

Um conjunto de objetos é transportado de um lugar a outro e adquire 

um novo significado em função de sua recontextualização na 

“coleção”. A coleção liga-se ao deslocamento porque é a reunião de 

obras dispersas ou seriadas num novo conjunto, dotado de identidade 

própria. (LUDMER, 2002, p. 201) 

 

O que implica dizer que o colecionador nem sempre se baseia em cifras para 

escolher os objetos a serem colecionados. Estes são ressignificados na medida em que 

se deslocam de seus valores comuns para tomar sua individualidade dentro do todo da 

coleção, ampliando-se na dimensão do gosto pessoal, das escolhas, das lembranças 

daquele que os coleciona. Sobre isso, Walter Benjamin nos diz que há entre o 

colecionador e seus objetos uma relação “que não põe em destaque o valor funcional ou 

utilitário, a sua serventia” (BENJAMIN, 2011, p. 216). É uma relação explicada apenas 

pelo fascínio que os objetos exercem sobre o colecionador. 

 A coleção de Veríssimo destacada na fotografia nos dá a ler uma aparente lógica 

na separação e disposição de cada um dos componentes da coleção. Os copos e xícaras 

utilizados como suporte parecem determinar uma categoria ou classificação. Pincéis e 

estiletes se concentram em copos mais altos ao fundo, até meio desfocados na 

fotografia, enfatizando-se à frente as canetas e os lápis, estes com lugares e organização 

próprios, com foco de luz especificamente sobre eles, demonstrando a intenção do 



 

colecionador em destacar a coleção. O que Roland Barthes classifica como punctum
2
 – 

o detalhe – no caso desta fotografia, em particular, preenche o espaço todo. O detalhe 

desta coleção não é mais fragmento, não está mais entre o encobrir e o aparecer. Ele é 

todo exposição, mostra-se abertamente, faz brilhar sobre si em destaque o foco de luz 

porque, sobretudo, é objeto de desejo. 

 Entretanto, ao mesmo tempo em que uma coleção aponta para o singular, uma 

vez que cada uma das peças que a compõe é única, há por outro lado a questão da 

quantidade. Como dois lados da moeda – opostos, mas que se completam – o acúmulo é 

também desejo. Todo colecionador deseja possuir mais exemplares do objeto de seu 

interesse. Talvez passe mesmo pela vontade de conter uma representação do todo em 

seu acervo, torna-se criança que, com seu impulso criador, constrói seu reino de restos 

no ato de colecionar, como ensina Miguel Sanches Neto (2011). 

Na biblioteca de Haroldo de Campos, o excesso transborda tudo: a imagem e o 

próprio espaço físico da casa. No texto que acompanha a fotografia, Eder Chiodetto 

comenta sobre a ocasião do encontro para a produção do material fotográfico: “Num 

antigo sobrado, no bairro de Perdizes, em São Paulo, dois quartos foram transformados 

em escritórios por Haroldo de Campos” (CHIODETTO, 2002, p. 90). O escritor 

ocupava-os, simultaneamente, para realizar as tarefas pertinentes à sua condição de 

intelectual, que abarcavam, além de outras funções, os trabalhos de professor, poeta, 

escritor e tradutor. Sobre Campos como tradutor, para Maria Clara Castellões de 

Oliveira, este foi um colecionador “de literaturas, textos e autores”, tendo com isso 

contribuído para “a construção da memória das relações políticas, ideológicas e 

históricas estabelecidas pelo país em uma época de grandes mudanças nos destinos das 

nações mundiais” (OLIVEIRA, 2011, p. 277). 

Contudo, por mais que – em princípio – o acúmulo beira a uma sensação de 

desordem, para o colecionador é uma forma de impor sua própria ordem, estabelecendo 
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 BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre a fotografia. Trad. Julio Castañon Guimarães. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. (Fronteira). p. 55. 



 

novas formas de relação com seu espaço e os objetos de sua coleção. Conforme Sanches 

Neto: 

Dessas novas relações, nascidas no descompasso entre os objetos, de 

um deslocamento, da confusão do multifário, é que vem a força 

criadora do caos. Viver na ordem é cair no terreno da imitação. 

Habitar o caos é abrir-se para a percepção particular da representação. 

A tarefa do artista-criança é tentar, à sua maneira, conquistar outra 

ordem, que não seja meramente imitativa. (SANCHES NETO, p.67) 

 

Possivelmente, o desejo de colecionar livros se estabelece a partir do contato 

com a leitura na infância, permanecendo como prática cotidiana no decorrer dos anos e 

carregando a memória de momentos de leitura, permeados de narrativas e personagens 

inesquecíveis, e de um sentimento de prazer diante da palavra escrita. Parece, então, que 

o escritor se aproxima da imagem que nos propõe Jorge Luis Borges em seu poema O 

guardião dos livros, como alguém que mantém em sua torre (biblioteca) a custódia dos 

livros que contém em suas páginas o conhecimento e a memória de todas as coisas, 

como se cada um desses livros fosse único e último. Adquirir mais exemplares é como 

resgatá-los do esquecimento e colocá-los em lugar seguro, quase que sagrado, porque, 

segundo Borges, “un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado” 

(BORGES, 1952, s/p.). Assim, o livro se torna fetiche. Há em torno dele uma 

“enciclopédia mágica”, como nos ensina Benjamin (2011, p.216), pois tudo o que se 

relaciona ao livro parece ser relevante aos olhos do colecionador: o prazer de tê-lo 

encontrado em alguma estante da livraria como se fosse uma descoberta arqueológica, o 

toque em suas folhas, sua data, as escolhas editoriais para a capa e para as letras, a 

encadernação, o dono anterior, o autor, entre outros.  

O acúmulo de obras em uma biblioteca não significa necessariamente que cada 

livro sempre será lido. Não há, normalmente, uma lógica pragmática sobre a presença 

de cada exemplar em um acervo. Alguns livros chegaram até ali por aquisição, outros 

por doação ou como presente ou até mesmo empréstimo não devolvido. Benjamin nos 

diz que uma verdadeira biblioteca “sempre contém, ao mesmo tempo, o inescrutável e o 



 

inconfundível” (2011, p.219). Sem dúvida, a essência e a escolha da coleção é um 

desdobramento da personalidade do colecionador. 

Colecionar é um ato humano por natureza. Remete a algo esquecido nos confins 

da memória por se vincular a uma atividade muito recorrente na infância. Torna-se 

prática comum colecionar, quer sejam objetos físicos (papeis de carta, figurinhas, 

brinquedos, selos, cédulas, cristais, bibelôs, obras de arte), ou ainda aquilo que adquire 

outras dimensões e significados – mais poéticos – como amigos, lembranças, fotografias 

de viagem. Por isso, os instrumentos para o exercício da escrita e os livros sejam 

motivos de coleção para os escritores.  

Como propõe Leo H. Hoek, “a imagem precede o texto quando este encontra sua 

origem, sua razão de ser, sua referência naquela” (HOEK, 2006, p. 171). Nesse sentido, 

esse texto só se tornou possível porque nasceu do olhar que capturou, nas imagens 

fotográficas, uma cena familiar que contém o mesmo desejo pelos objetos de coleção – 

os livros – no que cada um tem de singular e no que seu acúmulo representa. Talvez por 

isso, a escolha dessas três imagens não tenha sido aleatória.  
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