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O fotógrafo Paulo Lima sai todos os dias, apressado e lento, pisando como menino, pelas ruas da cidade do Salvador 
e pelo recôncavo baiano. Sua principal meta é a viagem aos territórios imagéticos da in-fans, visando a captura dos 
devaneios do tenro ser. In-fans quer dizer aquele que não fala, mas as crianças aqui retratadas, falam com seus 
olhos em sintonia com os olhos de Paulo. 
Por entre carros, defumadores, banhos de pipoca para Omolú, todos os orixás e erês; atravessa ruas, ladeiras, 
becos e palafitas. Vai, desta maneira, empinando pipas, aguçando as lentes do seu olhar de fotógrafo-pesquisador-
poeta, dilatando retinas, aprimorando o foco do seu brincante olhar social, crítico e subjetivo para o outro, para o 
ser criança. Ele fotografa as crianças, unindo técnica, olho, víscera e coração e, assim, vai seguindo seu curso pelo 
leito dos rios, vielas estreitas nos meandros urbano-rurais. As fotos que faz, traduzem metáforas eivadas de um 
olhar marejado de realidade e focos de luz da condição infantil. Neste sentido, ele faz o que certa vez disse o mímico 
Marcel Marceau: todo artista deve revelar em si a condição humana. 
Paulo Lima, por fim, derrama neste espaço de cultura, arte e sentimento, o seu olhar afoito, rebelde e delicado 
sobre os pelourinhos da cidade, provavelmente, para capturar as representações dos erês no horizonte rubro de 
sangue e céu azul em preto e branco, as mensagens dos olhares infantis com suas cenas de doçura, dores e 
prazeres em meio a coqueiros, frutas da infância, desejos e afetos regados a comidas de santo, doces jogos, afagos 
e guloseimas de Cosme e Damião. Reconheço que a retina de sua câmera-olho entende como ninguém de criança, 
pois, pra entender o Erê tem que estar moleque e a consciência leve... 
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