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OLHOS DA MENTE – O INVISÍVEL NAS CASAS 
Um fotolivro construído através de intervenções 

 
Murilo Giaciani Prado1 

 

RESUMO 

 
Olhos da mente - o invisível nas casas: Um fotolivro construído através de 
intervenções é um projeto experimental feito como Trabalho de Conclusão de Curso 
composto de uma reflexão teórica e um fotolivro elaborado a partir de andanças por 
casas com um olhar atento aos detalhes que cerca aquele espaço no acréscimo de 
elementos através da pintura, buscando outros modos de significação destes espaços 
que vão além do olhar cotidiano. Na apresentação teórica, o projeto relata como foram 
essas caminhadas, que tiveram como metodologia a figura do flâneur e 
posteriormente apresenta a conceituação e contribuição do invisível e da imaginação. 
Por fim o projeto apresenta como ocorreu o processo de produção das fotografias e 
do fotolivro. 
 
Palavras-chave:. fotografia, fotolivro, flâneur, casas, fotopintura, invisível, 
imaginação. 
 

 

MIND’S EYE – THE INVISIBLE INSIDE THE HOUSE: 
A photo book built through interventions 

 
 
ABSTRACT 

Mind's eye - the invisible inside the house: A photo book built through interventions is 
an experimental project made as Graduation Thesis composed by a theoretical 
reflection, and is a photobook laboured from walks through houses keeping a watchful 
eye to the details that surround that space and adding elements to it through painting, 
searching for meanings to them that go beyond common observation. In the theoretical 
presentation, the project reports how those walks were as they had the flâneur’s figure 
as methodology, and then presents the concept and contribution of the unseeable and 
the imagination. Ultimately, the project presents the photos’ and photobook’s 
production process as it occurred. 
 
Key-words: photography, photobook, flâneur, houses, painting, invisible, imagination. 
 

 

 

                                                           
1 Estudante no 8º período do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 

Propaganda, na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 
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INTRODUÇÃO 
 

Assim como uma flor precisa da terra para nascer, um estudante precisa de um 

professor para orientar a construir as suas ideias. E é assim que esse projeto surge, 

de um antigo projeto fotográfico idealizado no início da faculdade que precisava de 

um terreno fértil para nascer. Esse projeto surge de uma antiga admiração pela 

fotografia, em especial pela fotografia publicitária que aflorou a partir das aulas de 

fotografia publicitária, que efetivou a ideia do início da faculdade para esse projeto 

experimental. 

Antes de falarmos especificamente sobre o projeto cabe discorrer sobre as 

campanhas publicitárias que ajudaram a germinar essa semente criativa, campanhas 

com alto teor de criatividade e inspiradas no mundo real assim como esse projeto. 

Entre uma dessas campanhas publicitárias na qual a simplicidade de uma ideia 

criativa prevaleceu em um meio em que a atenção é disputada a cada instante com o 

uso descontrolado de tipografias em variadas formas, cores e tamanho, a fotografia 

aparece como sua forma acessível e objetiva de transmitir a mensagem com clareza, 

cativando os consumidores. 

A campanha em questão que enraizou as primeiras ideias desse projeto foi a 

da Absolut Perfection lançada por volta de 1980 pela agência TBWA que abrange 

cerca de mil e quinhentos anúncios, todos envolvendo o formato autêntico da garrafa. 

 

                                            Figura 1 - Absolut Thessaloniki 

 
Fonte: https://www.cendrinegabaret.com/photographes/andy-glass/portfolios/absolut-at-bddp-

unlimited.Acesso em 22 de setembro de 2018 

https://www.cendrinegabaret.com/photographes/andy-glass/portfolios/absolut-at-bddp-unlimited
https://www.cendrinegabaret.com/photographes/andy-glass/portfolios/absolut-at-bddp-unlimited
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O contato com essa campanha surgiu através de uma aula de fotografia 

publicitária ministrada pela Dr. Ana Rita Vidica que trabalhava justamente esse olhar 

criativo por meio da fotografia que gerou tanto interesse que acabou posteriormente 

servido como base para o desenvolvimento de um pré-projeto de pesquisa para a 

matéria de Teoria e Métodos de Pesquisa Científica ministrado pelo Dr. Rodrigo 

Cássio. 

A partir desse contato e  com aproximação a fotografia publicitária surgiu o 

anseio de produzir fotografias baseado nesse olhar com o objetivo de instigar o 

imaginário das pessoas, mostrando que existe um lado invisível dos objetos que 

muitas vezes não enxergamos, não por estarem escondidos, mas por não estaremos 

atentos a esses pequenos detalhes do cotidiano, utilizando a criatividade aplicada à 

fotografia. Dessa forma surge o fotolivro “Olhos da mente - o invisível nas casas: um 

fotolivro construído através de intervenções”, cuja reflexão teórica e modo de 

produção está presente no projeto experimental andanças por casas com um olhar 

atento aos detalhes que cerca aquele espaço no acréscimo de intervenções através 

da pintura, buscando outros modos de significação destes espaços que vão além do 

olhar cotidiano, ressignificando os objetos das casas. 

Como base para esse projeto experimental foram abordados conceitos 

fotográficos que englobaram o início da fotografia, passando para o reconhecimento 

da fotografia como arte pelo movimento pictorialista, Flâneur até chegar no processo 

da fotopintura e nas apropriações contemporâneas dessa arte que inspiraram esse 

projeto. Além dessa parte específica, outros conceitos como invisível, imaginação e 

espectador emancipado foram abordados para complementar o projeto. O conceito 

de invisível e da imaginação foram abordados para explicar a concepção da imagem 

poética através dos espaços invisíveis que foram ressignificados pela imaginação e 

materializados pelas criações de intervenções através da pintura. O conceito de 

espectador emancipado traz a participação do espectador como criador da obra a 

partir da sua subjetividade para o entendimento da obra. 

Por fim, tomei a liberdade de usar a primeira pessoa para no terceiro capítulo 

descrever o processo de criação de cada fotografia e como ocorreu o insight de cada 

obra. 
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Assim para realizar a série fotográfica e colocar o projeto em prática, casas 

conhecidas foram escolhidas para serem registadas ao longo da pesquisa, pela forte 

relação das pessoas com seus lares, repletos de histórias, lembranças e objetos que 

constituem essas casas. E foi justamente por esses objetos domésticos que esse 

trabalho se interessou a ir além, no desafio de ressignificar esses itens a partir de um 

olhar atento a todos os detalhes, a fim de retratar o lado invisível desses objetos, que 

em muitos casos escondem olhares, pessoas, animais e seres. 

Para explorar a fundo e adentrar a intimidade desses lares, o trabalho de campo 

dividiu-se entre duas cidades, Goiânia-GO e Águas de Lindóia-SP, somando seis 

casas ao todo. Em Goiânia foram dois lares explorados, a casa da família da minha 

namorada e a minha. E em Águas de Lindóia a casa dos meus pais, meus avós 

paternos, tia paterna e um amigo. 

Esses locais foram escolhidos diretamente pela relação de intimidade 

estabelecida com esses lares e moradores a partir do convívio ao longo dos anos e 

pela construção de histórias e lembranças nesses locais, permitindo dessa forma uma 

exploração espontânea e livre de qualquer restrição, movida apenas pela imaginação.  
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CAPÍTULO I 
1.1 O INÍCIO 

 

O processo de andanças pelas casas se deu através de um primeiro ensaio 

visual realizado na minha casa (figura 2) com o caráter exploratório em busca do 

invisível2 dos objetos com o intuito de validar a ideia do projeto. 

 
             Figura 2 - Vista geral da entrada da minha casa em Goiânia 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 

A busca por esse invisível pode ser definida nesse caso pela procura do 

desconhecido dos objetos, o lado inexplorável, aquele que não nós atentamos no 

cotidiano, a face oculto e passível de ressignificações pelo imaginário. Essa busca 

deu-se através de um caminhar lento e atento a todos os espaços por meio do olhar 

que vai além do clichê, aquele capaz de desvairar sobre o item.  

A escolha dessa casa para ser a primeira decorreu pela intimidade 

estabelecida, facilitando a relação com os objetos, visto que para descobrir o invisível 

dos objetos é indispensável a experimentação que remete diretamente a exploração 

de ângulos, que por sua vez propõem agachar-se, deitar-se, pular, sentar e 

principalmente desvairar, ou seja, uma eterna busca pelo desconhecido (figura 3). 

 

 

 

 

                                                           
2  Conceito definido por Nelson Brissac (2003) que será discutido posteriormente.  
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Figura 3 - Desvairando 

 
Autoria: Patrick Dantas 

 

Essa primeira andança contribui não apenas para validar a ideia, mas também 

para ganhar mais familiaridade com o modo de andar e de comportar-se dentro das 

casas, que em um primeiro momento pode causar constrangimento e até mesmo 

estranheza alheia. Assim foi possível ganhar mais confiança com o processo e 

autonomia para explorar todos os espaços possíveis sem receio.  

O primeiro local a ser explorado foi a cozinha, devido a grande quantidade de 

itens de variadas formas, tamanhos e cores, local onde surgiram os primeiros objetos 

invisíveis que se tornaram visíveis, como o casal de camaleões3 isqueiro e do pássaro 

tesoura (figura 4). 

 

Figura 4 - Pássaro tesoura 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
 

                                                           
3 Essa figura está presente na página40 (figura 14). 
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Seguindo o entusiasmo da observação que a princípio seria apenas na cozinha 

seguiu-se pelo restante da casa passando pela lavanderia, banheiro, sala, corredores, 

quartos, sacada, jardim e garagem. Foi logo nesse primeiro ensaio que foram 

descobertos outros dois objetos invisíveis que fazem parte do fotolivro, a lâmpada 

espacial e os robonôides, encontrados no banheiro e no quarto, respectivamente. 

Conforme citado, o processo de exploração carece do olhar atento a tudo os 

espaços ao seu redor e sobretudo como diz Bachelard (1978) desprendido de todo e 

qualquer conhecimento, a fim de realizar uma observação desapegada de qualquer 

prenoção e livre para desvairar em busca da abstração. 

Comprovado a capacidade de realizar a ideia proposta e firmado a intimidade 

entre casa e explorador as andanças foram acontecendo de forma espontânea e livre, 

guiadas apenas pelo anseio de descobrir os espaços invisíveis dos objetos, na crença 

de que todo objeto goza desse privilégio e que sua descoberta faça-se alusivo apenas 

pelo potencial da imaginação do explorador. 

Nesse ponto cabe trazer dois conceitos importantes para entender-se melhor 

os espaços desse objeto, que Deleuze e Guattari (1997) apresenta com espaço liso e 

estriado: 

 
o estriado é o que entrecruza fixos e variáveis, ordena e faz sucederem-se 
formas distintas, organiza as linhas melódicas horizontais e os planos 
harmônicos verticais. O liso é a variação contínua, é o desenvolvimento 
contínuo da forma, é a fusão da harmonia e da melodia em favor de um 
desprendimento de valores propriamente rítmicos, o puro traçado de uma 
diagonal através da vertical e horizontal (DELEUZE E GUATTATI,1997, p. 166-
167). 
 

 

Assim o objeto pode ser compreendido por duas formas, pela forma fixa e a 

variável. Desse modo podemos englobar como exemplo a esses conceitos os objetos 

domésticos, no qual tais objetos por eficiência são desenvolvidos para exercer uma 

determinada função que estabelece a forma, cor, design, e textura condizente com a 

sua função, caracterizando assim o espaço estriado, o fixo, que pode concebendo 

com efeito o espaço liso, o espaço variável, preenchido pelo imaginário que descontrói 

o limite do objeto, ressignificando-o, transformando  o espaço estriado em liso, através 

de viagens, como colocado por Deleuze e Guattari: 

 
Em suma, o que distingue as viagens não é a qualidade objetiva dos lugares, 
nem a quantidade mensurável do movimento — nem algo que estaria 
unicamente no espírito — mas o modo de espacialização, a maneira de estar 
no espaço, de ser no espaço (DELEUZE E GUATTATI,1997, p. 166-167). 
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É por essa maneira de estar e sentir no espaço que o objeto transformasse 

eclodindo tal benevolência, alterando os espaços estriados em lisos. Por essa razão 

a metodologia do Flâneur movida a passos lentos e dotada de um olhar atento faz-se 

necessário para essa exploração. 
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1.2 O INVISÍVEL ATRAVÉS DO FLÂNEUR 

 

Como apresenta (JACQUES, 2012) o andar como observador surge em Paris 

no século XVIII em meio às transformações urbanas e aos aglomerados de pessoas 

como forma de investigar e retratar a cidade através do caminhar observador, lento, 

guiado pelas multidões, na procura pelo desconhecido. 

 

 

A flânerie se baseia, entre outras coisas, no pressuposto de que o fruto do ócio 
é mais precioso que o do trabalho. Como se sabe, o flâneur realiza ‘estudos’. 
O Larousse do século XIX diz a esse respeito o seguinte: ‘Seu olho aberto e 
seu ouvido atento procuram coisa diferente daquilo que a multidão vem ver. 
Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um desses traços de caráter que não 
podem ser inventados e que é preciso captar ao vivo; essas fisionomias tão 
ingenuamente atentas vão fornecer ao pintor uma expressão com a qual ele 
sonhava; um ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai tocar o do 
músico e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica; mesmo ao pensador, 
ao filósofo perdido em seu devaneio, essa agitação exterior é proveitosa: ela 
mistura e sacode suas ideias, como a tempestade mistura ondas no mar. Os 
homens de gênio, em sua maioria, foram flâneurs; mas flâneurs laboriosos e 
fecundos. (BENJAMIN, 2005, p. 497). 
 

 

O Flâneur no seu início foi bastante associado como atividade de vagabundo 

até o século XX quando Walter Benjamin promoveu o seu estudo fundado na poesia 

de Charles Baudelaire que elevou o status do Flâneur para a academia.  

Do mesmo modo que o Flâneur não teria surgido sem as multidões como 

aponta (JACQUES apud BAUDELAIRE, 2012, p.55), “a paixão e profissão do flâneur 

é “desposar a multidão.” Essa figura, com sua principal atividade, a flanância, não 

poderia ter surgido sem o aparecimento da multidão: eles formam um casal.” Assim 

sendo, a mesma prática não poderia acontecer sem os objetos nas casas, tal qual as 

multidões dão vida às cidades, os objetos concebem vitalidade aos lares, deixando de 

serem apenas bens para integrar a vivacidade das casas, como os brinquedos que as 

crianças dão vida pela imaginação. 

O Flâneur valeu-se, portanto pela maneira lenta e observadora como percorrer 

os espaços na procura pelo invisível sendo necessário como meio de desbravar e 

conhecer o desconhecido dos objetos, o invisível, e imaginar as suas possibilidades. 

O andar lento ajudou com que todos os espaços fossem discernidos de forma geral, 

guiando os passos a exploração dos objetos com potencial inventivo, aqueles com 

design diferente, cores chamativas e texturas. 
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Assim o Flâneur guiou esse projeto na busca pelo desconhecido, o invisível, a 

partir do conceito de Brissac (2003, p. 17) que define “O invisível não é, porém, alguma 

coisa que esteja para além do que é visível. Mas é simplesmente aquilo que não 

conseguimos ver. Ou ainda: é aquilo que torna possível a visão”. 

Sendo assim, a utilização do andar Flâneur como metodologia possibilitou o 

uso do conceito do invisível, conforme estabelece Brissac (2003), quebrando a ideia 

do invisível definida pelo dicionário4, “sendo aquilo que não corresponde a uma 

realidade sensível”. Seguindo o contrário dessa definição, esse projeto consumiu-se 

do invisível a partir de todos os espaços visíveis, de tudo aquilo que o olho humano é 

capaz de captar, sobretudo sob a óptica da sensibilidade do olhar e da imaginação. 

A sensibilidade do olhar que distancia-se do clichê, que foge da imagem pré-

estabelecida no pensamento, ou seja, que nos leva para além das características 

físicas e objetivas desses objetos, que proporciona a criação de outra imagem, como 

propõe Brissac:  

 

Os clichês nos permitem apreender apenas o que nos interessa das coisas. 
Ver cada vez menos. Mas um outro tipo de imagem é possível: que faça surgir 
a coisa em si mesma, no seu excesso de horror e beleza. Uma iluminação. 
Torna-se visionário (2003, p.40). 

 

 

Entretanto como expõe Brissac (2003, p. 31) “A imagem seria capaz de, como 

postula, Deleuze, exercer um choque sobre a imaginação? Levando-a ao seu limite? 

Um choque que force o pensamento à presença de algo que não pode ser dito”. Essa 

pergunta suscitada por Brissac, se utilizando da proposta deleuzeana, guia a minha 

produção fotográfica, uma vez que busco ver o invisível acessado pela imaginação, 

forçando o surgimento de pessoas, situações a partir de objetos do cotidiano das 

casas onde andei. 

Esclarecendo a questão apresentada, a imagem fotográfica como parte efetiva 

da arte, exerce o papel artístico de instigar, incomodar o observador, levando-o ao 

questionamento, seja pela beleza ou incompreensão da obra, despertando a 

imaginação e levando o observador a participar da composição da obra, seja pela sua 

reflexão pessoal ou pela atribuição do seu sentido singular, como veremos  no capítulo 

3. 

                                                           
4  Conceito definido por Nelson Brissac (2003) que será discutido posteriormente.  
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Na busca desse choque, o trabalho faz-se uso de outro artifício artístico além 

da fotografia para a compreensão do invisível dos objetos, a pintura, que por meio da 

criação de intervenções serviu para tornar o invisível visível a todos os olhares. 

Para Brissac (2003, p. 34), “Fazer ver que há algo que se pode conceber e que 

não se pode ver nem fazer: esta é a tarefa da pintura. Ela se consagra a fazer alusão 

ao inapresentável”.  

Desse modo, o uso artístico da pintura revelou a ressignificação proposta para 

cada objeto, esclarecendo a ideia a partir da criação de traços complementares sobre 

a imagem a fim de tornar visível, tangível, a ressignificação proposta. 

O modo observador do Flâneur proporcionou enxergar as múltiplas faces de 

cada espaço, observando-o de diversas maneiras, de cima, de baixo, de lado, de 

perto, de longe, por dentro, por fora, desmontando, entre outras formas, levando ao 

reconhecimento total do objeto e expondo as suas múltiplas possibilidades de 

ressignificação. O espaço do banheiro (figura 5) é um ótimo exemplo para explicar a 

importância de olhar para o objeto de diversos ângulos, visto de um ângulo aberto, 

diferente do olhar convencional de quando estamos dentro.  

 
Figura 5 - Vista geral da entrada do banheiro da casa da minha namorada 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 

Foi esse ângulo que evidenciou a presença do chuveirinho e das suas 

características no espaço, que imediatamente faz emergir na imaginação a presença 

de um cachorro no objeto.  

 Esse andar criou uma imersão total no espaço apurando todos os sentidos 

humanos. Nas andanças percorridas na casa dos meus pais onde passei a maior parte 

da minha vida deparei com muitos objetos que antes não havia notado, seja por não 

conhecer os espaços ou por não notá-los no cotidiano, como o caso do baú que 
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guarda objetos da antiga casa dos meus avós maternos que fica guardado no porão 

e o caso da tranca do portão da casa que dá acesso a horta que assemelha-se  a um 

jacaré (figura 6). 

Figura 6 - Jacaré tranca 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

Na casa da minha avó paterna onde ocorreu outra andança a experiência foi 

distinta, ao caminhar pelos cômodos várias lembranças da infância foram emergindo, 

criando a sensação de nostalgia, um flashback do passado, recriando os mais 

diversos momentos vividos naquele local, seja associado a um cômodo ou a objeto. 

O local mais marcante por essas lembranças foi justamente onde foi encontrado o 

objeto da foto Elefante (figura 7), a área de serviços, que era o local de diversão na 

casa na qual todos os primos se reunião e acontecia as brincadeiras, como futebol, 

pega-pega, bola de gude, pião, entre outras, enquanto o almoço estava sendo 

preparado. 

Figura 7 – Foto original Elefante 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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Portanto, a metodologia do Flâneur além de auxiliar na descoberta desses 

espaços invisíveis, teve por efeito a rememoração de lembranças da infância, 

tornando novamente visível o invisível, dessa vez o que reside no coração e na 

memória.  
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1.3 O IMAGINÁRIO 

 

Imaginoso: Aquele que detém o poder da imaginação, criador das coisas, o 

inventivo, hábil em enobrecer o simples, enriquecer o afortunado, aquele que 

transforma vassoura em cavalo, tampas em bolas, gravetos em espadas, caixas em 

casas, produto criado pelo poder imaginativo, responsável por tantos avanços e 

inovações, requisitos tão procurados no mundo empresarial, que facilmente são 

encontrados no mundo  infantil e raramente no mundo empresarial. Afinal, porque as 

crianças detêm maior poder inventivo que os adultos? Em qual fase da vida infantil 

para a adulta o homem perdeu o seu poder imaginativo? 

Apesar de não ser a pergunta que guia esse trabalho, arrisco a comentar que 

o homem deixa a criança dentro de si morrer quando passa a se importar mais com 

coisas externas, como bens de consumo, status e aparência social, ao invés do seu 

eu interior, como alma, espírito e coração, bens imateriais, essenciais para o bem 

estar humano, que segundo Bachelard concebem a fenomenologia da imaginação. 

 

Para esclarecer filosoficamente o problema da imagem poética, é preciso 
chegar a uma fenomenologia da imaginação. Esta seria um estudo do 
fenômeno da imagem poética quando a imagem emerge na consciência como 
um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado em sua 
atualidade (BACHELARD, 2003, p. 2). 
 

 

Dessa forma Bachelard defronta o surgimento da imagem poética por meio da 

causalidade, ou seja, que sua criação provenha do eco do passado, ele  defende a 

concepção da imagem por meio do próprio ser, concebida pela singularidade do ser, 

sua alma, sem ligação com o passado, pois apenas assim a imagem pode ser capaz 

de causar efeito numa alma alheia no processo de sua criação, livre das experiências 

pessoais. 

Portanto podemos consumir ao longo do trabalho a associação do imaginário 

ligada a luz interior de cada ser, sua alma,  que reafirma a ideia proposta em que o 

poder imagético tão presente nas crianças justifica-se pela sua inocência, pureza e 

honestidade que por efeito causa a tranquilidade do espírito e a sensibilidade da alma, 

tais coisas que o homem vai perdendo ao longo da transformação que ocorre durante 

a mudança da fase infantil para a adulta. Sobretudo não podemos deixar de considerar 

as exceções que toda regra permite, que nesse caso podemos considerar os pintores, 

retratistas e fotógrafos que mantém a sensibilidade. 
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Como exposto, a imagem poética habita o ser e não o objeto, sua luz manifesta-

se no inesperado, no momento e na ocasião certa, do modo que apresenta Bachelard: 

 
É necessário estar presente, presente à imagem, no minuto da imagem: se há 
uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um verso 
dominante, na adesão total a uma imagem isolada, muito presente no próprio 
êxtase da novidade da imagem (2003, p.1). 

 

 

Entretanto a luz poética interior não surge por acaso, ela é manifestação da 

inspiração e do talento, ela emerge no pensamento como resposta a esses estímulos, 

como explica o mesmo autor: 

 

As dialéticas da inspiração e do talento tornam-se clara quando consideramos 
os seus dois polos: a alma e o espírito. Em nossa opinião, alma e espírito são 
indispensáveis para estudarmos os fenômenos da imagem poética em suas 
diversas nuanças, para que possamos seguir sobretudo a evolução das 
imagens poéticas desde o devaneio até sua execução (ibid., 2003, p.6). 

 

 

Assim sendo, o espírito cumpre a função da repercussão da imagem poética, 

o despertar da criação poética na alma do leitor gerando por efeito as ressonâncias, 

repercussões sentimentais, recordações do passado, o íntimo do outro. A alma como 

propõe Bachelard (2003, p. 6) “Ela é aqui potencial inicial. É dignidade humana. 

Mesmo que a “forma” fosse conhecida, percebida, talhada em “lugares comum”, antes 

a luz poética interior ela seria simples objeto para o espírito” 

Adentrando mais especificamente ao objeto de exploração desse trabalho 

gerador da inspiração e dos espaços para o devaneio, as casas são consideradas por 

Bachelard (2003) o primeiro mundo em que o homem tem contato, onde inicia-se a 

construção da personalidade do homem e de seus valores. 

 

(...) a casa é uma das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as 
lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio da ligação 
é o devaneio. O passado, o presente e o futuro dão à casa dinamismo 
diferente, dinamismo que não raro interferem, às vezes opondo, às vezes 
excitando-se mutuamente. Na vida do homem a casa afasta contingências, 
multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser 
disperso (BACHELARD, 2003, p. 26). 

 
 

Diante de relação moral e afetiva com a casa, o homem desfruta de tal 

intimidade que possibilita o pensamento imaginativo "a casa abriga o devaneio, a casa 

protege o sonhador a casa permite sonhar em paz" (op.cit.). Por isso o objeto de 

investigação deste trabalho não poderia ser outro, a casa é o berço do pensamento 
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do homem, fonte da sua inspiração, local de ínfima intimidade e propenso ao 

devaneio, a criação da alma. 

Passo, então, a andar pelas casas da minha infância, da minha avó, dos meus 

pais e as casas presentes na atualidade, aquela que habito e aquela que frequento 

costumeiramente, a da minha namorada. 
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CAPÍTULO II 
2.1- UMA BREVE HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 

  

Para falarmos da importância da fotografia para esse projeto devemos recorrer 

a história da fotografia e relembrar alguns momentos dessa história que elevaram o 

estatuto da fotografia para o campo das artes. Este capítulo não tem como intuito 

esgotar e passar por toda a história da fotografia, ele é dedicado aos principais 

momentos da história que contribuíram diretamente para a criação do projeto, como o 

movimento pictorialista e a fotopintura, além de mais adiante debater o uso dessa 

técnica na atualidade.  

Como aponta (MELLO, 1998) a fotografia aparece pela primeira vez ao público 

em 1839 como uma imagem que vai ampliar o campo da representação visual através 

da imagem impressa em chapa metálica que atribui a imagem extrema nitidez, 

detalhes sutis e contornos bem definidos, método que revolucionou a fotografia e ficou 

conhecido como daguerreótipo, fazendo alusão ao seu criador Louis Jacques Mandé 

Daguerre. 

Essa nova maneira de representação visual transformou as formas de 

representação do retrato da época agregando-se às formas tradicionais como pintura 

a óleo, miniatura e gravura. Entretanto, pelo fato da fotografia realizar o retrato de 

maneira mais rápida e barata, muitos artistas da época que trabalhavam com os 

métodos tradicionais tiveram migraram para a nova profissão da época, o ofício de 

fotógrafo.  

Nesse momento ainda não havia debates sobre o campo teórico da fotografia, 

ela era vista apenas como uma invenção de técnica de retratação do real, era 

desconsiderado o seu lado artístico. Apenas a partir das décadas de 1850 e 1860 que 

começaram a aparecer os primeiros debates que trazem a questão do estatuto da 

imagem que divide a fotografia em dois pólos, a fotografia como a arte e a fotografia 

como produto da indústria. 

Justamente com esses debates apareceram as primeiras, revistas, exposições 

e associações fotográficas com o objetivo de pensar a fotografia por uma perspectiva 

artística como a (Société Française de Photographie - 1855 e Photographic Society 

London - 1853). Uma das principais exposições da época como indica (MELLO, 1998) 

foi a Exposição Universal realizada em Londres (1851) onde foram apresentados 
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diversos produtos industriais, máquinas fotográficas e pesquisas, reunindo fotógrafos 

de Londres, Paris e Nova Iorque. 

Nesse mesmo ano aparecem os primeiros efeitos das pesquisas dessa 

indústria que buscava a reprodução das cópias fotográficas e diminuir o tempo de 

exposição do ato fotográfico.  

É a partir desse contexto que vai aumenta o debate sobre o estatuto da imagem 

fotográfica rebatendo a questão de industrialização da fotografia e a desvalorização 

da imagem fotográfica como arte pela mecanização do processo, como apresenta 

(CAFFIN apud MELLO, 1998, p.22) os críticos da fotografia vão, “negar o papel do 

indivíduo-fotógrafo, ignorar a realidade do ‘trabalho fotográfico’, denunciar a 

hegemonia do procedimento e concluir pela automaticidade do resultado”. Em 

contrapartida os fotógrafos que defendem o estatuto da imagem fotográfica criam a 

Société Française de Photographie (SFP) que adota a posição de “puro amor da arte 

e da ciência fotográfica.” 

Em meio aos debates e a industrialização em 1853 ocorre outra mudança 

radical na orientação da fotografia promovida por Eugene Disdéri que percebendo o 

alto custo das imagens fotográficas, o seu  grande formato e a incapacidade de 

reprodução do daguerreótipo cria o retrato carte de visite diminuindo o tamanho da 

fotografia para 6x9 cm e substituindo a placa metálica para o negativo do vidro, 

permitindo assim a reprodução. Com essa novidade os preços das fotografias 

começam a baixar popularizando-as mais ainda, resultando o aparecimento de um 

grande comércio de estúdios fotográficos. 

Apesar da popularização da fotografia e da sua industrialização os debates 

sobre a retratação da imagem fotográfica como arte ainda continuava, através de três 

fotógrafos, Oscar Gustave Rejlander, Henry Peach Robinson e Peter Henry Emerson, 

que influenciaram a criação de um movimento com o objetivo de produzir a fotografia 

como arte, o pictorialismo, que data do final do século, como será exposto a seguir. 
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2.2- PICTORIALISMO 
 

Foi no decorrer do século XlX e a partir dos fotógrafos citados anteriormente 

que se estabeleceu um debate sobre o estatuto da fotografia que atingiu de forma 

inédita, os salões e os fotoclubes, onde apenas ocorria a apresentação de 

descobertas técnicas. A partir de então (FATORELLI, 2003) os debates giram em 

torno do estatuto do conhecimento, dos conceitos de natureza, sociedade e indivíduo 

e sobretudo da nova modalidade de relação entre homem/máquina. 

Desse modo o debate entre Robinson e Emerson tocam em temas centrais e 

reveladores que vão mudar a concepção de fotografia, entre os quais aponta Fatorelli: 

 
a particularidade da fotografia enquanto meio de expressão, relativamente aos 
materiais e técnicas que mobiliza; a relação entre fotografia e artes plásticas 
e, por contiguidade, entre a avaliação estética da imagem fotográfica e os 
cânones da história da arte; a qualidade da imagem fotográfica relativamente 
ao seu vínculo com o referente externo; a relação entre imagem fotográfica e 
as proposições científicas da época, principalmente em relação à fisiologia da 
percepção (2003, p. 71).  

 
  

Exposto os principais desse movimento, apresentaremos a contribuição de 

cada fotógrafo para esse desenvolvimento. De origem sueca, o pintor Oscar Gustave 

Rejlander foi um dos fotógrafos contribuintes para o surgimento do movimento 

pictorialista pela sua forma de concepção de fotografia e pela invenção do seu método 

fotográfico que possibilitou esta concepção. Rejlander ao tomar conhecimento da 

fotografia logo de início dedicou-se ao retrato fotográfico criando o método da 

impressão composta, método que combina várias cópias de negativo para a formação 

de uma única imagem.  

Foi através desse método que Rejlander trabalhou a sua concepção de 

fotografia baseada na manipulação da realidade que usou para atribuir sentido 

artístico as suas obras (figura 8). 

         Figura 8 - The two ways of life / Oscar Gustave Rejlander

 

Fonte: MELLO, 1998, p. 26 
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Contrariando as ideias correntes da fotografia como registro fiel da realidade e 
negando que seu caráter técnico a torna impessoal e destinada ao mercado 
de imagens de consumo, Rejlander contra-ataca seus adversários com a 
proposta de uma fotografia desmecanizada e única. Inspirando-se nos 
cânones da pintura acadêmica da época - a obra de arte como uma 
interpretação do real na qual o artista imprime a sua marca - Rejlander moldará 
os recursos da técnica fotográfica e também o próprio real, com o objetivo de 
expressar uma ideia (MELLO,1998, p. 26). 

 

Assim, Rejlander modifica a técnica fotográfica e a realidade para transmitir a 

sua própria ideia, introduzindo a subjetividade ao processo fotográfico, a participação 

do fotógrafo no processo. Para a manipulação do real proposta, ele se utilizou de 

“truques” para misturar realidade à ficção, conforme sua concepção.  

Mello (1998, p.26) “O “truque” marca a parte da intervenção do fotógrafo, 

garantindo a unicidade do produto, bem como a não mecanicidade do processo”. 

Por conta da participação do fotógrafo no processo de criação da fotografia, 

Rejlander propõem a relação de igualdade entre pintura e fotografia, estabelecendo o 

mesmo valor de trabalho para ambos, justificando os dois métodos como fruto da 

construção mental. 

Posterior a Rejlander, o pintor e aquafortista Robinson também utilizou da 

impressão composta para criar as suas obras, através de recorte e retoques das suas 

cópias. Em suas composições eram utilizadas imagens de diferentes planos e 

momentos o que exigia do artista um grande estudo de composição da fotografia, 

impondo a necessidade da criação de rascunhos para as suas obras. 

Ainda que usasse a mesma técnica do seu antecessor, Henry tinha uma outra 

concepção da imagem fotográfica, apesar de reconhecer a participação do fotógrafo 

na criação da obra, suas intervenções eram para ajustar a realidade, reparando os 

defeitos e a naturalidade exagerada da natureza (figura 9).  

Figura 9 - Fading away / Henry Peach Robinson 

 
Fonte: MELLO, 1998, p. 28 
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Apesar da diferença de concepção a respeito da intervenção fotográfica, ambos 

contribuíram para o avanço da experimentação fotográfica impondo o fotógrafo no 

processo como criador e não somente como registrador, enriquecendo o campo 

teórico. 

 

Apesar das diferenças teóricas, Robinson e Rejlander exploraram a 
semelhança do trabalho executado pelo artista e pelo fotógrafo. Ambos 
poderiam adaptar o material disponível de acordo com seus desejos, 
dissimulando efeitos, ressaltando o belo ou o tema central da composição. 
Como afirma Robinson, “todas as artes eram fruto de uma calculada ‘mescla’ 
entre algo dado pela natureza e uma técnica, um artifício (MELLO,1998, p. 29). 

 

Em paralelo a essas discussões propiciadas pelas produções que propunham 

intervir no material fotográfico ocorriam pesquisas que viabilizaram um aumento da 

industrialização da fotografia como o lançamento da câmera compacta da Kodak 

(1888) que gerou uma maior popularização da fotografia e o aumento da 

desvalorização da fotografia como arte. Em defesa da valorização da fotografia surge 

o movimento pictorialista com o objetivo de afirmar a imagem fotográfica no campo da 

arte, com o mesmo estatuto da pintura. Mello (1998, p.35) expõe que “O verdadeiro 

espírito do pictorialismo é a supremacia dos resultados para além dos métodos 

observados”. O movimento ressalta o valor da fotografia para além do processo 

técnico, frisando o caráter artístico dessa arte por meio da intervenção do fotógrafo, 

assim como ocorre na pintura. 

Para validar a fotografia como arte e rebater as críticas da época os 

pictorialistas confrontaram os três principais argumentos da oposição, da seguinte 

maneira: 

 

1- contra o argumento que ela não poderia ser arte em função da exatidão, os 
pictorialista usam o flou e a perspectiva aérea para visualizar os detalhes; 
2- contra a afirmação de que a fotografia falseia os valores da natureza ao 
transformar as cores em preto e branco, eles propõem a intervenção sobre a 
própria prova e restabelecem os valores sobre a gradação do claro ou escuro;  
3 – contra ideia de que a fotografia se reduz ao fac-símile da natureza, eles 
utilizam as regras de composição diante das paisagens menos pitorescas, 
mostrando assim a capacidade do fotógrafo de transformá-la e interpreta-la 
(MELLO, 1998, p.32). 

 

Essas três contra-argumentações (MELLO,1998) qualificam o pictorialismo 

como um intérprete das tensões desse mundo e, nesse sentido, como um produtor de 

obras e não de documentos. 
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Outro fotógrafo que impulsionou esse movimento como cita (Mello, 1998) foi o 

médico  e fotógrafo Peter Henry Emerson (1880) que inicia o movimento naturalista 

rebatendo a artificialidade das fotografias da época, propondo imagens fiéis a 

experiência visual, a imagem correspondente à visão humana. É através da 

concepção de Emerson, naturalista,  que a fotografia ganha relevância pela primeira 

vez na história com a  representação do real. 

 
As constatações de Emerson de que a câmera não “reflete” o real, de que 
existe a intermediação do fotógrafo e, portanto, de que a fotografia é 
basicamente interpretação, significam uma ruptura com o “discurso da 
transparência” e pautariam todo o debate em torno do pictorialismo (MELLO, 
1998, p, 35). 

 

Foi a partir então das concepções da fotografia acadêmica e da fotografia 

naturalista que o campo teórico fotográfico ganha força originando uma nova geração 

de fotógrafos-artistas que difundiram a concepção de arte fotográfica. Esse momento 

ficou marcado com a exposição Camera Club de Viena (1891) que reuniu unicamente 

fotografias com características artísticas cujo interesse era a interpretação e a 

manipulação da imagem. 

Como cita (MELLO, 1998) os artistas dessa época elaboravam as suas obras 

por meio da intuição, guiados pela sensibilidade pessoal. Atribuindo a qualidade da 

obra exclusivamente à inspiração fotográfica, uma característica subjetiva do fotógrafo 

que nem técnica, nem as regras de composição e nem o real pode construir. 

Com o surgimento do movimento pictorialista e o firmamento do debate para a 

ascensão da fotografia como arte, surgem novas e maiores associações (Camera 

Club Viena, Photo Club Paris, Linked Brotherhood de Londres, Gesellschafte Camera 

Club) como reflexo do avanço desse debate e o início da aceitação da fotografia como 

arte. Assim as associações passam a organizar as suas próprias exposições, boletins, 

catálogos, revistas e álbuns que circula entre as associações expandindo o cenário 

da fotografia  e a sua valorização. 

Entretanto, esse movimento passa por algumas transformações ao longo dos 

anos a fim de manter-se e uma dessas mudanças foi a representação do real não ser 

mais suficiente para o movimento. O desafio não era mais apenas identificar o real, 

mas do fotógrafo confrontar a realidade e impor a sua presença sobre o real. 

 
Para que a imagem revele a relação do fotógrafo com o real, os pictorialistas 
lançam mão de uma série de recursos que, além de refletirem uma recusa do 
real, questionam a própria natureza da câmera. Com a utilização de novos 
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processos surgidos com o desenvolvimento da técnica fotográfica - como a 
goma bicromatada e o bromóleo - eles poderiam controlar as tonalidades, 
introduzir luzes e sombras e remover detalhes que parecem muito descritivos. 
Muito desses efeitos são acompanhados da utilização de pincéis, escovas, 
raspadeiras e até dos próprios dedos, com o objetivo de alterar as formas 
(MELLO 1998, p. 38). 
 

 

A partir destas técnicas de intervenção fotográfica, o pictorialismo tem grande 

importância na história da fotografia por trazer à tona uma possibilidade de pensar a 

fotografia como arte. Contudo, surgem críticas sobre esse modo de intervir, que traria 

características da pintura e não da própria linguagem fotográfica, culminando no 

surgimento da estética moderna, que contrapõe o pictorialismo neste sentido. Apesar 

destas críticas, que não serão aprofundadas neste trabalho, percebe-se a contribuição 

deste movimento, especialmente na sua sobrevivência pela intervenção pictórica, 

como a fotopintura. 
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2.3 – FOTOPINTURA 
 

Como exposto, a fotografia ao longo dos anos passou por diversas 

transformações, seja no campo técnico ou no teórico. No campo da técnica cabe 

explorarmos o surgimento do processo de fotopintura, ao qual esse trabalho recorreu. 

Sabemos que desde o início da fotografia existiu a necessidade de criações de 

técnicas para o retoque das imagens fotográficas por conta das suas imperfeições que 

sempre gerava a insatisfação dos clientes como falhas no suporte da imagem, 

sombras indesejadas e imperfeições da pele. 

Desse modo, em 1855, em meio a industrialização da fotografia, como explica 

(CHIODETTO, 2010) o alemão Franz Seraph Hanfstaengl apresenta ao mundo na 

Exposição Universal sua técnica de retoque de imagens em preto e branco, que 

utilizava de diversos pigmentos e tintas com o auxílio de pincéis, escovas e algodão 

para realizar o processo.  

Dado esse primeiro passo na questão das imperfeições da imagem fotográfica 

em preto e branco, os pesquisadores como aponta (ibid., p. 6, 2010) “passaram a 

investigar a possibilidade de fazer o mesmo com tintas coloridas, para mimetizar as 

cores da natureza, aumentando o grau de realismo das fotografias. 

Assim, como apresenta Chiodetto (2010) por volta de 1863 o mesmo criador 

do carte de visite, Eugène Didéri desenvolve o processo de fotopintura a partir de uma 

base fotográfica de baixo contraste em que aplicou tintas coloridas. 

Júlio dos Santos, um dos grandes nomes da fotopintura brasileira descreve as 

etapas do processo: 

 

o retrato enviado pelo cliente chega ao estúdio e era refotografado, obtendo-
se, assim, um negativo; antes de fazer a ampliação, contornava-se o rosto e 
apagava-se os ombros, o cabelo, a roupa e o fundo. O negativo era então 
ampliado, revelado a imagem fantasmagórica de um rosto pálido, flutuando no 
papel fotográfico, que era assim colada sobre um papelão. Essa cópia em 
papel era entregue aos pintores, que redesenhavam a imagem, destacando os 
olhos, eliminando as rugas, definindo a boca e os cabelos, esboçando as 
roupas. (MELENDI, 2017, p. 113). 

 

Com esse avanço, o processo de fotopintura possibilitou inúmeras 

possibilidades de criação na fotografia, como a colorização de fotos em preto e branco, 

a junção de fotos distintas, ou seja, possibilitou ao fotógrafo a livre manipulação, 

proporcionando a junção do presente com o passado, do real com a ficção. 
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No Brasil esse processo foi bastante utilizado para retratar famílias, casais ou 

até mesmo de pessoas que haviam falecidas. No caso dos retratos familiares (figura 

10), a fotopintura realizava a manipulação reunindo membros de diversas gerações 

que não se conheceram, a fotopintura promovia o encontro dos vivos com os falecidos, 

ela criava uma realidade nova. 

 

Figura 10 - Fotopintura anônima 

 
Fonte: MELENDI, 2017, p. 113 

 

Além de criar esse encontro, a fotopintura também era utilizada para manipular 

a realidade dos retratados. Dessa maneira, os retratados recebiam dos pintores as 

vestes que desejavam, isto é, solicitavam que fossem retratados com as vestes mais 

elegantes da época, como ternos e joias. Esses retoques eram tão solicitados que os 

estúdios especializados na fotografia pintada tinham moldes de ternos e possuíam 

pintores especializados em representar joias.  
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2.4 - APROPRIAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DE INTERVENÇÃO NA 
FOTOGRAFIA5 

 

    As apropriações contemporâneas de intervenção beneficiaram-se dos debates 

promovidos ao longo da história da fotografia que promoveram não somente o estatuto 

da fotografia como arte, como também a criação de técnicas fotográficas como a 

fotopintura e a fotomontagem. 

É através dessas apropriações que mesmo após o desaparecimento do 

processo da fotopintura conforme apresentado por Eugène Didéri em 1863, que ainda 

encontramos nos dias atuais a utilização dessas técnicas fotográficas por parte de 

fotógrafos contemporâneos. 

Esse processo se deu através do avanço tecnológico ocorrido pela 

industrialização que gerou o avanço da fotografia e das suas técnicas conforme 

conhecemos atualmente no formato digital. É a partir da modernização da sociedade 

que a fotografia também começa a se modernizar, aproximando-se de outras 

tecnologias. 

É nesse momento que a fotografia ao se aproximar dos computadores passa a 

ser manipulada digitalmente. É através da digitalização dos processos manuais que 

as técnicas e os objetos da pintura são transferidos para o meio digital por intermédio 

dos softwares de computadores, iniciando assim o início da apropriação 

contemporânea das técnicas fotográficas que gera o surgimento de uma nova 

profissão, a de designer gráfico. 

A manipulação digital surge como a mecanização das antigas técnicas da 

fotografia. Dessa maneira, são desenvolvidos softwares, como o Photoshop, capazes 

de desenvolverem as mesmas técnicas da pintura com maior facilidade, em menor 

tempo e passível de correção. Devido essa facilidade e acessibilidade que aparecem 

novos fotógrafos que recorrem a essas técnicas para realizarem as suas obras 

digitalmente. 

 Como colocam (FERREIRA; ANDRETO; GOSINHO, 2018) é por conta da 

contemporaneidade que vemos acontecerem inúmeros tipos de cruzamento entre 

passado e presente, manualidade e tecnologia no campo da arte. Os artistas 

                                                           
5  A arte contemporânea tem se apropriado destas técnicas de intervenção. Contudo, o enfoque           
desse projeto são as intervenções feitas a partir de elementos do cotidiano mais trivial e que escolheram 
o Instagram para veiculação de seus trabalhos. 
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contemporâneos não temem mais a mistura de técnicas, lançam mão da mestiçagem 

para criarem as suas obras ressignificadas que são aceitas graças o estatuto que a 

imagem alcançou atualmente. 

Devido essa autonomia conquistada pela imagem fotográfica abriu-se um leque 

de possibilidades que permitiu a junção com outros campos da arte, como o bordado, 

construindo dessa forma novas relações com as artes e com outros os campos 

culturais. Atualmente a fotografia libertou-se de manter as formas do mundo real e 

começou apresentar-se como um território do mundo particular, pessoal, através 

dessa união de técnicas, como aponta Tacca: 

 

práticas e processos contemporâneos que tem como cerne a fragmentação, 
as camadas e a criação de mundos particulares, especialmente a partir do 
diálogo, não só entre especificidades e técnicas artísticas, mas entre a 
fotografia analógica e digital, e destas com as artesanias e interferências 

subjetivas dos artistas (2017, p. 341). 

 

Desse modo que podemos encontrar inúmeros exemplos   nas redes sociais 

de fotógrafos que divulgam seus trabalhos pelo Instagram e realizam essa mistura de 

técinas  como Victoria Villasana6 @villanaart, Pedro Luis7 que trabalham uma linha 

mais manual criando as intervenções por meio do bordado e Rafael Mantesso8 e Sean 

Charmatz9 que seguem uma linha mais mecânica utilizando o desenho digital. 

Foram escolhidos os trabalhos Rafael Mantesso (figura 11) e Sean Charmatz 

(figura 12) para apresentar justamente por realizarem intervenções utilizando o 

desenho digital que serviram como referência e pela relação com esse projeto em 

retratarem objetos do cotidiano.               

Figura 11 - Foto do instagram Rafael Mantesso 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/vvrlvip-KO/. Acessado em 05 de novembro de 2018 

                                                           
6 @villanaart 
7 @pedroluiss 
8 @rafaelmantesso 
9  @sean_charmatz 

https://www.instagram.com/p/vvrlvip-KO/
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                                               Figura 12 - Foto do instagram Sean Charmatz 

                                           
Fonte: https://www.instagram.com/p/BdohJv9hhOx/. Acesso em 05 de novembro de 2018 

 

Na figura 11 podemos notar a utilização do desenho digital como intervenção 

na fotografia para criar um personagem envolto do cachorro, possibilitando dessa 

forma inúmeros personagem para o animal. Na fotografia de Sean Charmatz temos 

esse mesmo exemplo de ressignificar o objeto, mas diferente do Rafael Mantesso ele 

apropriou-se de um objeto do cotidiano, itens que caracterizam o seu trabalho. 

Entre os exemplos apontados não podemos deixar de citar a apropriação das 

intervenções feita pela publicidade contemporânea. É do mesmo modo que a 

publicidade ao longo da sua história apropriou-se de outras técnicas de manipulação 

digital para promover uma ideia ou um produto que esse exemplo do material de 

divulgação da nova embalagem dos sucos da Del Valle Nutri (figura 13) apropriou-se 

das técnicas de manipulação digital e intervenções digitais para construir animais 

feitos com frutas, restabelecendo assim uma nova realidade de ressignificação para 

as frutas de cada sabor transformando-as em seres vivos. 

Figura 13 - Foto de 0divulgação do suco Del Valle Nutri 

 

Fonte: https://www.theinsidersnet.com/pt-br/campaigns/info/18583/info.html. Acessado em 07 

de novembro ode 2018 

https://www.instagram.com/p/BdohJv9hhOx/
https://www.theinsidersnet.com/pt-br/campaigns/info/18583/info.html
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Por fim, cabe dizer a importância de cada um desse momentos para o projeto 

e as suas aplicações. Em primeira instância este projeto apenas tornou-se possível 

graças aos longos debates ocorridos ao longo da história pelo movimento pictorialista 

que estabeleceu a fotografia no campo da arte, derrubando barreiras e tornando assim 

possível a aceitação de trabalhos acadêmicos, como este. Para além, esse 

movimento contribuiu para a criação de novas técnicas de fotografia, a exemplo da 

fotopintura. 

A fotopintura não serviu somente o projeto no sentido do processo de 

colorização das fotografias e pela sua nova concepção de fotografia que proporcionou 

a criação de novas realidades e a manipulação do real, como também forneceu a 

técnica do processo para realização das intervenções nas fotografias do projeto como 

eram realizadas no passado, com tinta e pincel.  

E por último as intervenções contemporâneas apresentaram essa nova forma 

de intervenção sobre a fotografia que vai ressignificar o objeto a partir de simples 

traços, feito através de manipulação digital. Além disso, outro fator que contribuiu foi 

o uso de objetos do cotidiano em suas representações, inspirando a escolha de 

objetos das casas para esse projeto. 
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CAPÍTULO III 
3.1 CRIAÇÃO A PRIMEIRA VISTA 

 

Assim como no amor à primeira vista, a criação desperta no primeiro olhar para 

o objeto, mas diferente do amor é um processo mais longo e de intensa observação 

onde o imaginário é que toma conta da situação. 

Por criação podemos tomar como base o conceito da Faya Ostrower (1993) 

que propõe a criação a partir da individualidade do homem e dos aspectos de sua 

época. A criação, portanto, caracteriza-se pela transformação das ideias do imaginário 

para o real, a sua forma, originada a partir de outra forma, que nasce por esses três 

pilares: consciência-sensível-cultura. Nesses processos de criação, a percepção e a 

intuição estão interligadas, se relacionam entre si. A percepção atua na reformulação 

dos dados exteriores e o intuitivo no interior, o consciente e inconsciente do homem, 

que se relacionam simultaneamente na ligação dos dados externos e internos, 

causando os insights, os momentos de inspiração que transformam o sentido da forma 

mais completa. 

Assim, a criação tem o seu caráter único, devido o surgimento da criação a 

partir da singularidade de cada indivíduo de ver e sentir o mundo, como veremos as 

criações desse projeto ao final do capítulo. Seguindo ainda a metáfora do amor à 

primeira vista é da mesma forma que algo conecta duas pessoas na primeira troca de 

olhares é essa mesma conexão que se estabelece quando o objeto chama a atenção 

do observador.  

  Logo quando adentrei as casas e tomei conhecimento dos espaços e dos 

objetos imediatamente fui inundado por diversas emoções que aquele espaço 

ofereceu, sejam elas de alegria, tristeza, calmaria, insegurança, inquietação, 

liberdade, saudades e por outras associações imagéticas, criadas pelo cérebro 

através da associação dos objetos com pessoas, animais ou figuras. Em meio a essa 

emaranhado de informações tive que canalizar todas essas emoções e ideias geradas 

pelo ambiente para explorar todo o espaço de uma maneira lenta e calma a fim de 

aproveitar da melhor forma a inspiração daquele momento gerada pelo imaginário. 

 Como exposto, certos objetos me chamaram atenção logo de cara, seja pela 

cor, forma, design, tamanho, textura, brilho, ou semelhança com outro ser. A partir de 

então as primeiras ideias começam a aparecer (figura 14), na maioria das vezes por 

assimilação de alguma dessas características com outro item ou ser. Apesar de existir 
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esse guia para buscar o invisível dos objetos, não foram em todas as situações que 

fui inundado por ideia logo no início. 

 

Figura 14 - Camaleões isqueiro 

 

Autoria: Murilo Prado 

 

Nesses casos, que por sinal foram bem frequentes, é preciso persistir e 

continuar com as andanças na busca pelo o invisível, olhar para além do clichê do 

objeto, encontrar no visível a sua face invisível, já que o invisível não é aquilo que está 

escondido e sim aquilo que não somos capaz de enxergar. A melhor forma para isso 

é entrar no personagem, de fato sentir-se e comportar-se como um explorador ávido 

pelo novo. 

O primeiro invisível encontrado e que deu origem e ânimo para elaborar esse 

projeto foi a foto do prendedor (figura 15). Eu estava caminhando pela cozinha da 

minha casa quando notei o objeto em cima da pia, na vertical, assim como na foto, e 

imediatamente a imagem de um casal se beijando formou-se na minha imaginação, 

os olhos pareciam estar lá. 
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Figura 15 - Casal 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

 Depois foi a foto Casa feliz (figura 16), escolhida para ser a capa do fotolivro, 

descoberta na casa de um amigo enquanto conversávamos e foi em um momento de 

insight de olhar para o lado e ver a casa sorrindo para mim com os seus dois olhos 

brilhando na minha direção com o formato de uma estrela  e o seu sorriso sereno. 
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Figura 16 - Capa Fotolivro/Casa feliz 

 

Autoria – Murilo Prado 

 

A foto da cadeira (figura 17) é um excelente exemplo para enaltecer o espírito 

do Flâneur, explorador. Em um primeiro momento o objeto foi considerado com 

potencial, entretanto sem nenhum invisível iminente, foi apenas quando me deitei no 

chão e olhei para as rodas da cadeira que os androides apareceram. 

 

Figura 17 - Robônoides 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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O retrato da chapinha (imagem 18) é mais um exemplo do surgimento do 

invisível pela exploração de ângulos e pelo contato com o objeto. Nesse caso apesar 

de estar claro para mim o formato exato de um óvni e das suas janelas foi difícil 

encontrar o ângulo que passasse esse olhar. Por isso tive que fazer vários testes até 

encontrar a solução usando a chama do para simular a decolagem do ovni. 

 

Figura 18 - Óvni da salvação 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

A lâmpada espacial (imagem 19) foi descoberta no banheiro enquanto 

escovava os dentes logo após acordar, nesse exemplo podemos notar que o espírito 

Flâneur nunca descansa, ele está sempre presente em todos os momentos. Foi desse 

modo que notei a lâmpada quase encoberta pelo lustre e percebi que havia algo oculto 

naquele espaço, então percebi que ali havia um inseto com suas antenas e patas 

prontos para fugir, felizmente fui mais rápido e consegui fragar o seu aparecimento. 
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Figura 19 - Lâmpada espacial 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

A bailarina (imagem 20) é outro caso de imagem imediata, instantânea, onde 

eu notei os braços em movimento no de ritmo de uma música clássica logo que avistei 

o brinco com a tarrachinha isolados em um canto da mesa, parecendo que estava 

ensaiando. 

Figura 20 - Bailarina 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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As andanças na casa da minha namorada começaram pela sala onde encontrei 

o primeiro objeto invisível daquele lar, a baiana, ou Nega Fulô (figura 21), que estava 

presente junto com outras garrafas de bebidas o tempo todo, porém ainda não havia 

olhado para ela dessa forma, como uma forma viva, uma pessoa. 

 

Figura 21 - Nega Fulô 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

Em seguida continue o andar pela sala de jantar que estava repleta de objetos, 

entre eles uma máquina de escrever que me chamou a atenção. Interessado pela sua 

história me atrevi a desbravar os seus espaços na tentativa de entender o seu 

mecanismo e funcionamento, foi quando percebi esses dois belos pássaros (figura 

22) parados em cima da máquina, igual em um fio elétrico, cantando alegremente. 
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Figura 22 - O canto da máquina 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

O próximo cômodo foi o banheiro que aparentemente me pareceu um lugar 

morto, sem vida, e foi lá justamente que encontrei o mascote desse projeto, o Salsicha 

(figura 23), parado ao lado do vaso sanitário igual um chuverinho. 

 

Figura 23 - Salsicha 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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Finalizando o caminhar passei novamente pela sala de estudo e percebi um 

objeto em cima de um copo que me intrigou por não entender a sua finalidade e 

quando me aproximei do objeto pode enxergar que ali estava uma menina lendo 

(figura 24) um livro. 

 

Figura 24 - Reflexões 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

A Dra. Zoiuda (figura 25) apresentou-se em mais um momento onde o andar 

como Flâneur notou o brilho de um objeto. Eu estava caminhando pela cozinha da 

minha casa quando decidi explorar a geladeira e os seus pertences e um desses 

pertences era  uma caixa de ovo que aparentemente não abrigava nada mais do que 

ovos, mas foi quando abri a caixa e fixei o olhar por alguns instantes que notei a 

presença não somente dos ovos como também da sua mãe com o seu bico e olhos 

arregalados na minha direção. 
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Figura 25 - Dra. Zoiuda 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
 

Triste despedida (figura 26) surgiu em outra situação em que o Flâneur estava 

em segundo plano, adormecido. Essa imagem apareceu quando estava indo para a 

casa dos meus pais de ônibus passar alguns dias de férias e descansar, e foi durante 

a viajem em um momento de devaneio que olhei para o teto do ônibus e enxerguei a 

triste solidão que aquela embarcação carrega. 
 

Figura 26 - Triste despedida 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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Encerrando as fotografias o último objeto vivo a emergir das profundezas do 

invisível foi o Elefante (figura 30). Ele foi avistado de imediato, ao adentrar na área de 

serviços da casa da minha avó logo notei a sua presença nas extremidades de uma 

janela, e o que pensei que fosse um elefante era apenas uma carranca de janela. 

 

Figura 27 - Elefante 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

Encontrada a beleza do invisível do objeto começou a busca pelo melhor 

ângulo que conseguisse passar a beleza desse olhar tão subjetiva proposto para o 

objeto, olhar essa que tornou árdua a procura pelo ângulo que  melhor conseguisse 

transmitir a ideia proposta. O processo fotográfico começou antes mesmo de ligar a 

câmera, a busca por esse ângulo inicialmente ocorre sem o uso do aparelho 

fotográfico, antes disso foi preciso sentir o objeto, tocá-lo e olhar por todos os ângulos 

possíveis, de longe, de lado, de cima, de baixo, novamente o método  do Flâneur 
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colaborou para a análise calma e atenta dos objetos, reconhecendo todos espaços, 

intimidade a câmera não possibilita. 

Quando avistei o ângulo perfeito comecei outra busca, dessa vez pelo cenário 

adequado para compor essa nova proposta, a fim de contextualizar esse novo olhar, 

criando um novo enredo entorno do objeto que transmita a ideia proposta, levando-a 

para mais próxima possível do mundo real. Essa conexão objeto e cenário torna-se 

imprescindível na proposta desse projeto, visto que ambos complementam-se nesse 

processo. Com a escolha do ângulo e do cenário ideal, submeti objeto e cenário a um 

processo de limpeza deixando-os com suas aparências reais e com menos ruído de 

leitura. 

Concluído todo esse processo comecei a fotografar, à materialização do 

objetivo proposto. Nessa etapa o empecilho que encontrei foi atingir a imagem 

fotográfica idealizada no meu imaginário para o formato digital, devido a dificuldade 

em atingir o ângulo proposto, provocando assim vários testes com diferentes lentes. 

Para se ter uma ideia, em uma única foto que compõe esse trabalho eu tirei 139 fotos 

até conseguir transmitir a subjetividade proposta. Para as 13 fotos escolhidas foram 

feitas 432 fotografias e um total de 926 cliques ao longo do projeto, entre ideias que 

deram certas e erradas. 
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3.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

Com as fotografias prontas o meu primeiro passo foi separar as fotos de cada 

ideia em pastas com o nome do objeto e da nova proposta, tarraxinha-bailarina, por 

exemplo. Feito isso analisei cada foto individualmente atento a nitidez, cor e 

principalmente ao ângulo, onde as fotos com esses requisitos foram separadas para 

outra pasta, com o nome de selecionadas. As fotografias que selecionei foram 

analisadas novamente para que eu pudesse escolher a foto final, aquela que 

conseguiu transmitir a ideia com clareza em que objeto e cenário se complementaram-

se. 

A partir de então comecei a parte de ilustração dessas fotografias, que foram 

submetidas a diversos estilos de ilustração, tendo como referência os fotógrafos/ 

artistas apresentados no capítulo 2. Assim, como os fotógrafos contemporâneos, 

Sean Charmatz e Rafael Mantesso, que constroem suas ilustrações a partir de traços 

através da ferramenta Illustrator ou Photoshop do pacote Adobe, a minha primeira 

tentativa foi pelo meio digital. 

Nessa tentativa a minha falta de prática com a ferramenta utilizada para 

realização dessa prática, a mesa digital, dificultou a criação das intervenções como 

desejada, além desse estilo criar traços bem definidos, sem envolvimento com a 

fotografia, criando uma barreira entre fotografia e ilustração (figura 28). 

 
             Figura 28 - ilustração digital menina lendo 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

Entretanto esse estilo me ajudou a elaborar os primeiros traços das 

intervenções e evidenciou a necessidade de realizar rascunhos manuais antes de 
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qualquer tentativa de ilustração. Além disso, o contato com as ferramentas digitais me 

ajudou a corrigir as imperfeições dos objetos, como trincados, desgastes de uso, 

manchas, que de certa forma estava comprometendo as fotografias e desviava a 

atenção do objeto. Realizado esse primeiro teste notei a despadronização entre as 

fotografias, visto que entre elas haviam fotos preto e branco e outras coloridas. 

Por conta disso e pela relação do projeto com o pictorialismo e a fotopintura 

que teve início nas fotografias em preto e branco, como abordado no capítulo 2, optei 

pelo uso do preto e branco em todas as fotos, padronizando-as dessa forma e criando 

um conceito artístico mais sólido para o projeto.  

Devido a essa primeira dificuldade com as intervenções tive que dar um passo 

para trás e iniciar o trabalho manual de elaborar os rascunhos de cada foto com os 

traços planejados por meio de lápis e papel. Por tanto, todas as fotos escolhidas foram 

impressas em papel sulfite no formato 15x21cm para a criação dos rascunhos (figura 

29).  

 
Figura 29 - Rascunho 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

https://www.google.com.br/search?client=opera&hs=dbm&q=objetos+trincados&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj10Nj_4oHeAhWDiZAKHX5gBSgQkeECCCkoAA
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Por esse método o avanço foi muito grande, pois a facilidade com o manuseio 

do lápis me possibilitou realizar vários testes em um pequeno espaço de tempo. Outra 

vantagem da elaboração dos rascunhos foi o fato de poder tocar e analisar a foto mais 

de perto, gerando mais liberdade criativa e por efeito novas ideias de intervenções 

(figura 30). 

Figura 30 - Rascunho 2 

 

Autoria: Murilo Giaciani 

 

Esse contato com lápis acabou evocando um grande prazer que tenho pelo 

trabalho manual, em especial pela pintura, relacionando-se com a prática da 

fotopintura, como abordado no capítulo 2. Guiado pelo desejo de fazer o trabalho 

manual e pelos rascunhos iniciou-se outra proposta de ilustração. 

A primeira ideia para unir fotografia com a pintura se deu por meio da tinta 

aquarela, especificamente a aqualine. O primeiro teste foi feito a partir dos rascunhos 

para conhecer o comportamento da tinta, que não deu certo, pois o papel usado, 

sulfite, era de gramatura muito baixa (90g) e acabou enrugando (figura 31) 

             Figura 31 - Rascunho aquarela 

 

Autoria: Murilo Giaciani 
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  Portanto foi necessário utilizar um papel com uma gramatura maior, a fim de 

aderir a tinta com facilidade sem enrugar o papel. Desse modo foi escolhido o papel 

fotográfico fosco, justamente pela sua gramatura de 180g e por absorver a tinta com 

facilidade. 

Por ser uma tinta líquida e de rápida absorção foi usada a caneta nankin 0.2 

para demarcar os traços das intervenções para agilizar o processo de pintura 

pensando na rápida aderência da tinta, além de criar um acabamento fino (figura 32). 

Novamente o objetivo desejado não foi atingido.  Apesar da tinta aquarela 

envolver-se com o papel, ela não aparece em cima de tons mais escuros o que 

dificultou o processo, visto que as fotos variam entre tons de preto e branco. Outro 

contratempo foi com o uso da caneta nankin que criou novamente a barreira 

indesejada entre ilustração e foto.  

 

               Figura 32 - Rascunho aquarela 2 

 

Autoria: Murilo Gaciani 

 

Seguindo a ideia de realizar as ilustrações manualmente através da pintura foi 

necessário uma tinta mais sólida, capaz de sobrepor-se sobre a foto, evidenciando a 

ilustração. A solução que encontrei foi através da tinta acrílica devido a sua 

composição mais sólida, capaz de realçar os traços. Foi a partir então da tinta acrílica 

combinada com o papel fotográfico fosco no formato de 15x21 que o projeto foi 

consolidado (figura 33). 
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         Figura 33 - ilustração tinta acrílica 

 

Autoria: Patrick Dantas 

 

Com base nos rascunhos e com o pincel na mão iniciei o processo de ilustração 

das 12 fotos selecionadas. Para iniciar as ilustrações primeiro escolhi nove cores 

(figura 34), entre primárias e secundárias, como: amarelo, amarelo escuro, vermelho, 

azul claro, azul escuro, verde, verde claro e marrom, além do preto e do branco que 

auxiliaram na variação dessas cores em tons mais claro e escuros, tons que 

possibilitaram o uso de luz e sobra. 

 

Figura 34 - tintas acrílicas 

  

Autoria: Murilo Prado 

 

Os traços foram gerados a partir de dois pincéis, um com cerdas mais finas e 

outro com cerdas volumosas (figura 35). O primeiro foi utilizado na maior parte do 

projeto para criar os primeiros contornos da ilustração devido a suavidade do seu traço 
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e perfeição. Por essa característica também foi usado na finalização das intervenções 

dando retoques, como acabamento e pontilhismo. O segundo pincel foi utilizado 

apenas nas ilustrações onde havia grande volume de preenchimento, agilizando 

dessa forma o processo.  

Além desses dois, um terceiro pincel foi utilizado, porém de uma maneira 

diferente. Nesse caso o pincel foi invertido, sendo utilizado a parte oposta à das 

cerdas, a parte arredondada, escolhida justamente por essa característica para a 

criação dos olhos dos personagens. 

 

Figura 35 - Pincéis 

 

Autoria: Murilo Prado 

 

Dessa forma o projeto foi se desenvolvendo a partir do aprimoramento das 

técnicas através da satisfação em estar realizando essa atividade manualmente por 

meio da pintura. Assim todo o processo de ilustração durou 10 dias com tempo médio 

de três horas por ilustração, totalizando 36 horas de produção.  
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3.3 APRESENTAÇÃO VISUAL DO TRABALHO 

 

Como já exposto, o projeto experimental olhos da mente - o invisível nas casas: 

Um fotolivro construído através de intervenções conta com 12 fotografias, além da foto 

de capa, que foram divididas em três séries: Alienígenas, Animais e Pessoas, 

separadas de acordo com a relação do ressignificado estabelecido pela releitura do 

objeto. 

A série Alienígenas leva esse nome precisamente pela ligação que as 

fotografias fazem ao tema, retratando objetos/seres desse universo, Robôs, 

Extraterrestre e Ovni. Animais apresenta as mais diversas formas de vida humana que 

habitam as casas, como Elefante e Galinha. E por fim não poderia faltar as pessoas 

que vivem nessas casas, pessoas cheias de talentos e histórias, como os exemplos 

da Bailarina e da Nega Fulô. 
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3.3.1 O FOTOLIVRO 

 

Para a apresentação das fotografias desse projeto o formato escolhido foi o do 

fotolivro que surge no século XX como necessidade dos tempos modernos e passa a 

marcar a história da fotografia e dos livros. Horácio Herdandez apresenta o fotolivro 

sendo: 

 
Os fotolivros leem e mostram os signos do mundo com toda a eloquência das 
palavras, embora precisem delas somente um pouco - esse grau mínimo que 
todo livro requer, e que começa por um título. Não podemos esquecer que 
esse fotolivros são, como qualquer outro (ou mais, se possível) filhos de muitos 
pais: neles são importantes a tipografia, a escolha do papel, o tipo da 
impressão e os demais elementos formais e materiais (HERNANDEZ, 2011, p. 
6) 

 

Desse modo a fotografia assume o papel principal da obra encarrega-se dos 

registros históricos, perdurando assim costumes, cidades, heróis populares, ou seja, 

excede a efemeridade das revistas. Além disso, o fotolivro surge para explorar a 

apresentação das fotografias nos mais diversos formatos, papéis, ideias e enredos, 

aproximando o espectador para a obra. 

 Dessa maneira, o fotolivro foi o formato mais apropriado para transmitir a ideia 

proposta por se tratar de um projeto que busca encontrar o invisível dos objetos, seu 

lado invisível no visível através da exploração dos espaços, além de buscar colocar o 

espectador como agente na obra.  

O formato criado, por conseguinte, foi inspirado no fotolivro elaborado por 

Samir Mesquita (figura 36) que apresentou a possibilidade de usar uma caixa de 

fósforo para esse fim. Além disso, a escolha da caixa de fósforo se liga ao conceito 

do projeto, o de se apropriar de um objeto cotidiano e transformá-lo. Assim a caixa de 

fósforo se converte em um fotolivro e por efeito lembra uma gaveta, relacionando o 

projeto com a concepção estabelecida por Bachelard em que o autor propõem a 

metáfora da gaveta com local de artefatos culturais, como valores sentimentais, 

individuas, coletivos e de repositórios de memória. Seguindo então essa ideia 

adaptada ao projeto aproprie de um outro formato de caixa de fósforo usada para 

palitos de 05 cm. Essa escolha deu-se pela sua mobilidade e pelas suas múltiplas 

face, permitindo assim ao espectador participar não somente da significação da obra 

como também na descoberta das fotografias. Para isso fotografias que foram 
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colocadas dentro da caixa posicionadas com o verso para baixo a fim de estimular a 

exploração e aprimorar a experiência do espectador. 

Figura 15 - Foto livro Dois Palitos / Samir Mesquita 

 

Autoria – Murilo Prado 

 

A dimensão da caixa do imaginário fico definida então em 12x7x 3 cm e conta 

com disseres entorno da caixa com o intuito de motivar a exploração dos espaços 

para que o explorador descobra os outros disseres e assim explore as fotografias sem 

medo. As frases colocadas foram: Vá além, explore; olhe, imagine, descubra; fuja do 

clichê, busque o novo, desapega; A vida tem inúmeras possibilidades, saia do 

automático, permita-se redescobrir, vá além e conheça o lado invisível, o lado da 

imaginação e das descobertas. Além disso, o fotolivro conta com uma que logo de 

início apresenta a primeira fotografia do projeto que de imediato aponta a ideia do 

projeto juntamente com título e no verso da caixa temos um texto explicativo sobre o 

projeto. A tipografia escolhida para a capa foi baseada nos dois alicerces do projeto, 

fotografia e pintura, dessa maneira optei por uma fonte mais leve, descontraída que 

remetesse a pintura. A fonte escolhida, portanto, foi a Beauty de característica 

manuscrita e como fonte de apoio a Futura por ser uma fonte sem serifa, com várias 

variações como itálico, bold, lihgt e bem legível. 

Assim as fotografias foram colocadas dentro da caixa e separadas em três 

séries devido a semelhança dos seus temas. A primeira série foi denominada de 

Alienígenas por conta da relação das quatro fotos com o tema, objetos extraterrestres. 

A segunda leva o nome de Animais devido a representação de quatro animais no 

invisível dos objetos retratados e por último a série pessoas que conta com quatro 

pessoas, personagens, retratados nas fotografias. 
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Para auxiliar o manuseio do fotolivro e possibilitar uma maior visualização,foi 

criado um vídeo de apresentação e de manuseio do fotolivro. Ele se encontra no 

endereço eletrônico: https://youtu.be/nNqZVKmj6GY 

 

                                      Figura 16 - Fotolivro parte da frente 

 

Autoria: Murilo Prado 

 

Figura 17- Fotolivro parte de trás 

 

Autoria: Murilo Prado 

 

 

 

 

https://youtu.be/nNqZVKmj6GY
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3.3.2 INSTAGRAM 

 

A fim de identificar a compreensão do público diante das fotografias e o seu 

entendimento do invisível diante das imagens produzidas algumas fotos do projeto 

foram submetidas a um questionamento via rede social, especificamente o Instagram 

por meio da ferramenta Stories, para conhecer qual foi a leitura que o espectador fez 

sobre a imagem, questionamento que foi guiado pelas seguintes perguntas: “O que 

essa foto te faz lembrar?” e “O que você vê?” 

Além de identificar a percepção de cada indivíduo para a obra, essa proposta 

tem como objetivo incomodar o espectador, desafiar o seu entendimento, tirá-lo da 

posição de espectador passivo e trazê-lo para a ação da obra, um co-criador da obra, 

transformando-o em espectador ativo, o espectador emancipado como proposto por 

Rancière (2012), aquele capaz de fazer associações e dissociações  a partir da sua 

singularidade, uma aventura intelectual, conectando a imagem dada ao seu 

entendimento, a fim de realizar a sua própria tradução da obra. Racière comenta que 

o espectador emancipado surge do seguinte modo:  

 
A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição entre 
olhar e agir, quando se compreende as evidências que assim estruturam as 
relações do dizer, do ver e do fazer pertencem a estrutura da dominação e da 
sujeição. Começa quando se compreende que olhar é também uma ação que 
confirma ou transformam essas distribuição das posições. O espectador 
também age, tal como aluno ou intelectual. Ele observa, seleciona, compara, 
interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras coisas que viu em outras 
cenas, em outros tipos de lugares. Compõe o seu próprio poema com os 
elementos do poema que tem dentro de si. Participa da performance 
refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta 
supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem e associar 
essa pura imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, 
são ao mesmo tempo espetaculares distantes e intérpretes ativos do 
espetáculo que lhes é proposto (RANCIÈRE, 2012, p.11). 
 
 

Foi através do instagram que foi possível recolher o feedback dos espectadores 

emancipados que dispuseram a participar da obra e complementar o seu significado 

a partir da sua singularidade. Os dados recolhidos por tanto são referentes as figuras 

19, 20 e 27.  

De modo geral, podemos verificar pelos comentários que a construção da obra 

por vezes seguiu o caminho do obvio, mas em outros momentos fez se muito relativo 

as particularidades de cada participante, resultando em criações inesperadas. Foi 

assim então que foi escolhido o formato do fotolivro para a apresentar o projeto 
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justamente por identificar que o trabalho não encerra pelo meu olhar, mas tem 

continuidade no olhar do espectador. 

Um exemplo disso podemos ver nas respostas da enquete sobre a fotografia 

da Bailarina (figura 39) em que fica claro a representação subjetiva para cada 

participante, com resposta diversas, como liberdade, luminária, porta bandeira, bomba 

de Hiroshima, entre outros. 

 

Figura 18 - Respostas da enquete sobre a foto Bailarina 

 

Fonte: www.instagram.com 

 

Figura 19 -  Respostas da enquete sobre a foto Elefante 

 

Fonte: www.instagram.com 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Figura 20 - Respostas da enquete sobre a foto Lâmpada espacial 

 

Fonte: www.instagram.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao final desse longo processo de produção pude conceber alguns 

ensinamentos que a proposta desse trabalho acadêmico propõe e enxergar a beleza 

das pequenas coisas que antes nunca havia me atentado. 

Logo no primeiro momento da construção desse projeto eu enxerguei a 

oportunidade de submeter os meus conhecimentos adquiridos ao longo do ciclo 

acadêmico para elaborar um projeto que fosse da minha área de interesse. Desse 

modo, retomei um projeto que idealizei no início da faculdade que se tornou possível 

apenas nesse momento graças aos conhecimentos adquiridos e pelos colhidos ao 

longo do projeto. 

Portanto, além de ter sido uma excelente chance para me desafiar, esse projeto 

foi uma ótima oportunidade para eu conhecer mais a fundo a área da fotografia, bem 

como a sua história, técnicas, concepções, métodos e outras áreas do conhecimento 

utilizadas nesse projeto, como a filosófica. 

Assim, além do projeto ter sido elaborado para a conclusão do curso e para 

obtenção do certificado acadêmico, ele foi uma grande chance que encontrei não 

somente de me desafiar, mas também de colocar em prática os meus conhecimentos 

e técnicas para validar o anseio de seguir carreira nessa área Dessa maneira, esse 

projeto foi muito mais além de um trabalho de conclusão de curso, nele eu pode me 

descobrir na área da fotografia e encontrei o caminho para seguir uma profissão com 

satisfação. 

Outra área que esse projeto atingiu foi a do meu desenvolvimento pessoal que 

evoluiu junto com o andamento do trabalho através dos aprendizados 

extracurriculares, como responsabilidade, disciplina, organização e outros fatores 

ligado ao controle emocional. No campo emocional destaco o aprendizado que tive 

em aprender a lidar com as frustações durante o projeto, ocorridas pelo processo 

desse trabalho que requer inúmeras tentativas entre acertos e erros, até chegar-se 

em um resultado satisfatório.  

Além do desenvolvimento pessoal, esse projeto também contribuiu para o 

avanço do meu autoconhecimento através da sensibilidade do caminhar como Flâneur 

que atingiu o campo pessoal e me levou a identificar sentimentos invisíveis dentro de 

mim.  
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Além disso, o Flâneur me levou a conhecer mais das histórias das pessoas e 

das suas relações com as casas me mostrando o elo existente, como citado 

anteriormente, que vai além do valor material. BACHELARD explica assim “(...) a casa 

é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. 

É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo. Até a mais 

modesta habitação, vista intimamente, é bela” (2003, p. 26). 

Por fim, o projeto despertou dentro de mim uma maior sensibilidade que fez 

com que eu passasse a ficar mais atento às pequenas coisas do cotidiano e 

valorizasse-as, como o comportamento das pessoas, um bom dia, um abraço, aquilo 

que tem grande capacidade de nos alegrar e de enriquecer o nosso conhecimento. 

Antes de finalizar, convido todos a ficarem mais atentos naquilo que está 

presente no cotidiano e reconhecerem a beleza desses pequenos objetos que têm 

tanto para nos alegrar e ensinar. Por fim, proponho que olhem para dentro de si e 

encontrem o invisível das suas qualidades, alegrias e felicidades que estão perdidas. 
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