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RESUMO 

O produto, um ensaio fotográfico autoral, tem como principal objetivo desencadear 
novas possibilidades e aplicações nas utilizações das fotografias mobile, 
contribuindo para a disseminação de novos olhares fotográficos, assim como o 
estudo das gradações geradas pela luz natural e desenvolvimento de projetos 
fotográficos autorais. A utilização de aparelho mobile para desenvolver o produto 
surgiu de uma palestra do fotógrafo Toni Pires, com ele ressaltando as facilitações 
na utilização do mobile, por ser algo portátil, fazendo assim com que se tenham mais 
oportunidades fotográficas, como a captura de imagens em momentos inesperados. 
Dentre os objetivos deste projeto, está a finalidade de relatar imageticamente com 
fotografia de tablet as percepções da autora acerca do nordeste gaúcho. No objetivo 
de pesquisa projetos autorais, utilizou-se como referência visual com smartphone 
utilizou-se fotografias de Tony Pires, onde aplicou-se a luz em diferentes 
perspectivas e pontos da imagem, criando luz de recortes e intensificando contraste. 
Este estudo foi feito desde o começo deste projeto e intensificado depois deste 
questionário qualitativo realizado com ele em 2014, aprendendo a utilizar a luz não 
apenas para alterar as cores registradas, mas também criar luz de recorte e efeitos 
de transparência, fazendo assim com que as fotografias necessitassem apenas de 
tratamento básico para correção de parâmetros pré-definidos. Os fotógrafos William 
Eggleston, Stephen Shore e Joel Sternfeld inspiraram conceitualmente este projeto 
com suas lições para fotógrafos urbanos, com aspectos como cultivar sua visão, 
criação de um diário visual e aumentar o interpretativo em suas fotos, ver o mundo 
em cores e melhorar um pouco cada dia. De forma mais visual, as influências foram 
as cores e perspectivas utilizadas por Eggleston e perspectivas e iluminações 
contrastantes criadas por Sternfeld, gerando cores muito interessantes. Para realizar 
experimentações sobre efeitos da luz nas oscilações de cor, o referencial foi o 
movimento impressionista, especialmente Monet, exerceu grande importância 
metodológica nos estudos deste projeto no que diz respeito a demonstrar sensações 
através da cor e da luz, assim como Monet e sua metodologia de estudos da luz 
solar, cores desejadas para o presente projeto que visa o registro de viagem se 
utilizando da fotografia mobile. Desenvolvendo-se um site com design responsive 
para ser a plataforma de apresentação do produto, o trabalho conta com um ensaio 
fotográfico autoral feito com tablet Samsung Galaxy S composto por 22 imagens de 
8 megapixels com registros das cidades de Nova Petrópolis e Caxias do Sul e 
aplicadas em página do site IncludeArt.com.br. A página foi desenvolvida para este 
projeto e acessível para a maioria de dispositivo de acesso por ser desenvolvido 
com o design responsive, desde que possuam as versões mais recentes dos 
navegadores, restrições devido a problemas de incompatibilidade com HTML5 e 
CSS3. Com estes aspectos, foram realizadas fotografias na viagem da autora ao Rio 
Grande do Sul no final de 2014, alternando destaques de urbano e natureza e 
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intercalando intensidades de cores e contrastes gerados por efeitos de luz e sombra, 
focando em preenchimento ou recorte, juntamente com perspectiva para ressaltar a 
amplitude de espaço nas paisagens gaúchas. 
 
Palavras-chave: Ensaio. Fotografia. Autoral. Mobile. Responsive. 
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1 INTRODUÇÃO 

A fotografia é um dos meios mais populares de registro atualmente, 

ultrapassando um tráfego diário de 305 (trezentos e cinco) milhões de imagens 

somente em redes sociais (OS PRINCIPAIS..., 2014), gerando uma grande 

necessidade de adaptação das tecnologias a esta nova fase, que resulta em 

aparelhos cada vez mais modernos e portáteis, saindo da tradicional câmera 

fotográfica e migrando cada vez mais para tablets e smartphones, ultrapassando 40 

(quarenta) megapixels1, gerando fotos com resolução superior a 7000 (sete mil) x 

5000 (cinco mil) pixels, e alto nível de detalhamento. 

Mas, não é somente isso, com este aperfeiçoamento dos aparelhos, 

unidos à internet móvel como 3G e WiFi, as fotos via mobile se tornaram uma opção 

muito popular, devido tanto ao seu rápido carregamento, por serem fotos com 

otimização, quanto com a praticidade da simultaneidade na publicação online, 

gerando um tráfego de dados mensal estimado em 1,3 (um, três) exabytes2. Com 

toda esta evolução tecnológica e o aumento no tráfego de dados, em 2012 as 

páginas de web ficaram 4% (quatro) mais lenta que os anos anteriores (OS 

PRINCIPAIS..., 2014) e com isso veio uma solução alternativa chamada design web 

responsive3, focado em sites otimizados4 e adaptáveis a resolução do dispositivo. 

Será então realizado um ensaio fotográfico autoral com dispositivo 

mobile e apresentado em um site elaborado com responsive. Estas imagens terão 

como temática um diário de viagem, retratando diversos elementos presentes nas 

cidades de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, ambos situadas no nordeste gaúcho e 

com distância aproximada de 40km entre si.  

 

 

                                            
1 Conforme Godin (2012), cada megapixel possui uma resolução, que é a quantidade de quadrados 

que temos na imagem – horizontal x vertical – e é através dela que podemos saber em quantos 
megapixels a foto foi tirada. 

2 1,3 exabytes equivale a 1498797955988901069 megabytes, sendo que uma foto de 7000 x 5000 
pixels normalmente possui apenas 9,23 mb. 

3 Design Responsivo é uma técnica de estruturação em que o site se adapta ao browser do usuário 
sem precisar definir diversas folhas de estilos para cada resolução. (GARONE, 2012).  

4 A diferença de uma imagem otimizada para uma tradicional é a redução de praticamente 1/3 do seu 
peso, sendo que enquanto uma fotografia tradicional teria 1,6mb (1664 kilobyte), a sua versão 
otimizada ficaria com apenas 440kb. 
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2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

O planejamento (Quadro 1 e Quadro 2) começou pouco antes do 5º 

semestre quando, após decidido que seria feito um ensaio fotográfico com 

smartphone, em novembro de 2013 fazendo pesquisas de modelos e suas 

especialidades, com a posterior aquisição de um Samsung Galaxy S4 mini. Em 

novembro começaram os experimentos com o aparelho para analisar a luz solar em 

diferentes horários do dia e sua interferência na cor da fotografia. 

Entre fevereiro e agosto de 2014, foi iniciada a pesquisa de tutoriais 

para aplicação no layout de apresentação do produto de conclusão de curso, 

continuando com desenvolvimento e aplicação do layout no domínio 

includeart.com.br entre setembro e dezembro. Ainda em 2014, a produção do ensaio 

fotográfico continuou com geração de alternativas no mês de março, com captura e 

seleção de abril a dezembro. 

No final de 2014 decidiu-se mudar o foco das fotografias e foi 

realizado um ensaio autoral-documental para auxiliar a análise de aspectos 

antropológicos da imigração europeia na serra gaúcha que foi realizado em 

dezembro do mesmo ano. A curadoria destas imagens foi realizada em conjunto 

com o orientador entre março e abril de 2015.  

Para 2015 foram planejadas as etapas finais, entre janeiro e abril 

com aplicação e revisão de técnicas de Otimização para Sites de Busca (SEO) 

referentes a páginas de Google e Facebook, e maio com aplicação e finalização das 

fotografias, juntamente com Liberação do acesso à página do trabalho de conclusão 

de curso, com disponibilização de caderno e artigo.  

 
Quadro 1 - Cronograma 2014 - Parte 1 

 

Aquisição e Conhecimento do Aparelho Fotográfico - Fase 1 01/11/13 31/12/13 

Pesquisa de aparelhos para as fotografias 01/11/13 29/11/13 

Experimentos com smartphone Samsung Galaxy para analisar a luz 
solar em diferentes horários do dia e sua interferência na cor 

01/12/13 31/12/13 

Desenvolvimento do Ensaio Fotográfico - Fase 1 01/03/14 31/03/14 

Geração de alternativas 01/03/14 31/03/14 
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Desenvolvimento do Layout do Site 01/02/14 31/12/14 

Pesquisa de tutoriais para aplicação no layout de apresentação do 
produto de conclusão de curso 

01/02/14 29/08/14 

Desenvolvimento e aplicação do layout no domínio includeart.com.br 01/09/14 31/12/14 

Pesquisa 01/02/14 05/12/14 

 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Quadro 2 - Cronograma 2014 - Parte 2 
 

2013 2014 

NOV DEZ FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

     Aquisição e Conhecimento do Aparelho Fotográfico - Fase 1 

  Pesquisa de aparelhos celulares 

    
Experimentos com smartphone Samsung Galaxy para analisar a luz solar em 
diferentes horários do dia e sua interferência na cor 

        Desenvolvimento do Ensaio Fotográfico     

        Geração de alternativas 

    Desenvolvimento do Layout do Site  

    
Pesquisa de tutorial para aplicação no layout de 
apresentação do produto   

    Desenvolvimento e aplicação do layout no domínio  includeart.com.br 

    Pesquisa  

 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

O objetivo do cronograma é criar uma margem de tempo que 

forneça a possibilidade de alterações no projeto. Isso aconteceu no segundo 

semestre de 2014, quando foi informado que o produto deveria ser entrega apenas 

no ano seguinte e então decidiu-se (Quadro 3 e Quadro 4) pela alteração do tema 

do ensaio fotográfico e a aquisição de novo equipamento para sua realização.  
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Quadro 3 - Cronograma 2015 - Parte 1 
 

Desenvolvimento do Layout do Site 29/03/15 02/05/15 

Desenvolvimento e aplicação online do layout 29/03/15 02/05/15 

Aplicação e revisão de técnicas de Search Engine Optimization 
referentes a páginas de Google e Facebook. 

29/03/15 02/05/15 

Desenvolvimento do Ensaio Fotográfico - Fase 2 19/12/14 23/03/15 

Aquisição de Tablet Samsung Galaxy Tab S 19/12/14 19/12/14 

Geração de alternativas 20/12/14 24/12/14 

Curadoria e Seleção 02/03, 09/03 16/03 e 23/03/15 

Orientações 23/03/15 29/06/15 

Orientações para construção e desenvolvimento 

23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 
20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 
18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 

15/06 e 22/06/15 

Considerações finais e conclusão da apresentação 29/06/15 29/06/15 

Publicação Online 01/07/15 17/07/15 

Upload das fotos e do conteúdo teórico 01/07/15 06/07/15 

Liberação da página do trabalho de conclusão de curso, com 
disponibilização de caderno e artigo. 

06/07/15 17/07/15 

Pesquisa 07/03/15 31/05/15 

Site de Eric Kim com lições sobre fotografia urbana 09/02/15 09/02/15 

Site institucional do Município de Nova Petrópolis 29/03/15 29/03/15 

Site institucional da Prefeitura de Caxias do Sul 29/03/15 29/03/15 

Artigo: A fotografia como objeto e recurso de memória. 30/04/15 30/04/15 

Artigo: A popularização da fotografia e seus efeitos: Um estudo 
sobre o a disseminação da fotografia na sociedade contemporânea 
e suas consequências para os fotógrafos e suas produções 

30/04/15 30/04/15 

A natureza das fotografias: uma introdução. 02/05/15 03/05/15 

A fotografia: entre documento e arte contemporânea. 09/05/15 10/05/15 

Edição do Caderno 14/03/15 14/06/15 

Edição do Caderno 

14-15/03, 21-22/03, 28-29/03,  
04-05/04, 11-12/04, 18-19/04,  
25-26/04, 02-03/05, 09-10/05,  
16-17/05, 23-14/05, 30-31/05,  

06-07/06 e 13-14/06/15 
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Desenvolvimento do Artigo 01/05/15 26/06/15 

Criação do Artigo 01/05/15 31/05/15 

Encaminhamento para revisão 01/06/15 12/06/15 

Envio do artigo para publicação 13/06/15 26/06/15 

Considerações Finais 29/06/15 29/06/15 

Protocolação do caderno 29/06/15 29/06/15 

Upload das fotos e do conteúdo teórico 29/06/15 03/06/15 

Impressão de embalagem customizada e fotografias 29/06/15 06/07/15 

Liberação da página do trabalho de conclusão de curso, com 
disponibilização de caderno e artigo. 

01/07/15 06/07/15 

Montagem da personalização dos CDs e adição das fotografias 01/07/15 06/07/15 

Estudo e revisão da apresentação 01/07/15 06/07/15 

Apresentação do Projeto 06/07/15 17/07/15 

Apresentação do Projeto 06/07/15 17/07/15 

 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Quadro 4 - Cronograma 2015 - Parte 2 
 

2014 2015 

DEZ FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

    Desenvolvimento do Layout do Site     

    Desenvolvimento e aplicação online do layout     

    
Aplicação e revisão de técnicas de Search Engine 
Optimization (tradução livre: otimização para site de 
buscas) referentes a páginas de Google e Facebook. 

    

 
Desenvolvimento do Ensaio Fotográfico - Fase 2 

  Aquisição de Tablet Samsung Galaxy Tab S 

  Geração de alternativas 

      Curadoria e Seleção 

    Orientações   

    Orientações para construção e desenvolvimento do projeto   

  Considerações finais e conclusão da apresentação       

  Publicação Online    

  Upload das fotos e do conteúdo teórico    

  Liberação da página do TCC, com disponibilização de caderno e artigo    
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    Pesquisa     

    Site de Eric Kim com lições sobre fotografia urbana     

    Site institucional do Município de Nova Petrópolis     

    Site institucional da Prefeitura de Caxias do Sul     

   
Artigo: A fotografia como objeto e recurso de 
memória. 

  

   

Artigo: A popularização da fotografia e seus efeitos: 
Um estudo sobre a disseminação da fotografia na 
sociedade contemporânea e suas consequências 
para os fotógrafos e suas produções. 

   

     A natureza das fotografias: uma introdução.     

    
 A fotografia: entre documento e arte 
contemporânea. 

    

    Edição do Caderno   

    Edição do Caderno   

   Desenvolvimento do Artigo      

  Criação do Artigo       

  Encaminhamento para revisão      

  Envio do artigo para publicação      

  Considerações Finais      

  Protocolação do caderno      

  Upload das fotos e do conteúdo teórico      

   Impressão de embalagem customizada e fotografias      

  Liberação da página do TCC, com disponibilização de caderno e artigo    

  Montagem da embalagem dos CDs e adição das fotografias    

  Estudo e revisão da apresentação    

   APRESENTAÇÃO DO PROJETO   

  Apresentação do Projeto    

 

Fonte: Do Autor (2015) 
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3 METODOLOGIA DE CRIAÇÃO 

Para dar início a produção do projeto foi elaborado um mapa mental 

dividido em ensaio fotográfico autoral e pesquisa e conceituamento do projeto como 

parte 1 (Figura 1) e desenvolvimento de página do TCC e website com design 

responsivo como parte 2 (Figura 2).  

 
Figura 1 - Mapa mental - Parte 1 

 

 
 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Estes mapa ajudou a desenvolver o projeto de forma mais 

organizada e concisa, otimizando o processo de produção do mesmo. 
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Figura 2 - Mapa mental - Parte 2 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Também foi desenvolvido um painel semântico (Figura 3), técnica 

metodológica no ensino da prática projetual, com uma seleção de 15 imagens que 

influenciaram de forma conceitual e metodológica, com estudos de iluminação, 

paleta cromática e perspectiva. 

Embora ele tenha sido desenvolvido na segunda parte do projeto 

quando optou-se por alterar a temática para diário de viagens e captura com câmera 

mobile, ele serviu para orientar no andamento do projeto e criar maior similaridade 

entre as imagens, contribuindo para o desenvolvimento da identidade nas imagens 

do ensaio fotográfico. 
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Figura 3 - Painel semântico 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

No momento de decidir a mídia utilizada para a captação, optou-se 

pela utilização de mobile, uma tendência recente que está conquistando cada vez 
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mais seguidores no ramo de atuação da fotografia autoral. 

Para criar uma identidade fotográfica no ensaio, iniciou-se com 

experimentações e análises dos efeitos da luz solar nas cores da câmera do mobile. 

Estes testes foram desenvolvidos tendo como objetivo criar algo que prenda a 

atenção do espectador, seguindo fala de Flusser (1985, p. 21), de que “[...] imagens 

são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos casos, algo que se 

encontra lá fora no espaço e no tempo”. 

Com o início das aulas começou o período de análises e 

desenvolvimento de temas, ângulos e câmeras, juntamente com a definição do 

horário nos quais as imagens deveriam ser realizadas (para uniformizar a 

intensidade das cores), sendo então iniciada a produção de imagens. 

Através de artigos publicados por Eric Kim com lições de Stephen 

Shore, William Eggleston e Joel Sternfeld para fotografia urbana, desenvolveu-se 

elementos visuais e etapas de criação, como criar um diário visual para auxiliar em 

pesquisas e fotografar com acuidade visual (KIM, 2012), fotografar sua terra natal, 

cultivar sua visão, ver o mundo em cores e melhorar um pouco cada dia (KIM, 2013) 

e aumentar a interpretação de suas fotos e imprimi-las (KIM, 2014). 

Na forma de publicação deste material, não queria restringi-lo a uma 

mídia fixa em determinado aparelho, por isso decidiu que sua publicação seria feita 

em website responsive, pois segundo Infográfico (2013), “[...] entretenimento e arte 

são responsáveis por 15% do tipo de informações mais buscadas” e, dentre as 

tarefas mais realizadas com smartphones, “[...] 62% estão relacionadas a fotografia”.  

O site foi desenvolvido se baseando no esquema de Jesse James 

Garrett (2000), dividido em web como interface de software e sistema de hipertexto. 

As primeiras definições foram objetivo do site (ser uma plataforma de divulgação dos 

trabalhos da autora) e com a necessidade de ter uma navegação bem simples e 

objetiva, facilitando a usabilidade para o usuário. Como ele foi projetado para possuir 

design responsivo, foram feitas pesquisas de tutoriais com esta aplicabilidade, assim 

como a organização do tipo de informações a serem colocadas no site. 

A seguir foi determinado como seriam as divisões do site (feitas em 

páginas) e como cada informação estaria presente nele, definindo quais, e como, os 

tutoriais selecionados seriam aplicados. A finalização foi feita aplicando as cores 

baseadas da identidade visual da logo da marca IncludeArt, todas seguindo paleta 

cromática flat e aplicação dos dados e materiais da autora. 



22 
 

Para montar o layout de apresentação, foram escolhidos alguns 

tópicos de Preece, Yvonne e Sharp (2005, p. 98) sobre a implementação do design, 

como “[...] os ícones e outras representações devem possibilitar aos usuários 

descobrir rapidamente o seu significado” e “[...] o texto deve ser legível e diferente do 

fundo”. 

Outros elementos relevantes apontados por Preece, Yvonne e Sharp 

(2005, p. 189) é a necessidade de identificar necessidade e estabelecer requisitos: 

 

Para projetar algo que realmente dê suporte às atividades das 
pessoas, devemos conhecer quem são nossos usuários-alvo e que 
tipo de suporte um produto interativo poderia oferecer de maneira 
útil. Essas necessidades constituem as bases dos requisitos do 
produto e sustentam o design e o desenvolvimento subsequentes. 

 

Sendo assim optou-se por o site ter visual limpo e com poucos itens, 

fornecendo assim uma navegação clara e objetiva, provendo ao usuário uma 

experiência fácil e agradável.  

No final de 2014 decidiu-se mudar o foco das fotografias, então 

tendo de reiniciar a produção imagética e, posteriormente, a curadoria das imagens. 

Foi de extrema importância o estudo anterior envolvendo as alterações climáticas e 

sua influência nas cores, pois otimizou o tempo da captura.  

Sem qualquer edição ou manipulação, foram selecionadas 22 

imagens e passadas por um breve processo de tratamento para correção de 

parâmetros pré-definidos pela câmera da tablet utilizada, como balanço de branco, 

saturação, nitidez e correção de exposição, processo necessário na fotografia digital.  

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver ensaio fotográfico autoral retratando o nordeste gaúcho 

e utilizando-se de câmera mobile e luz natural, com publicação em site responsivo. 
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3.1.2 Objetivos específicos 

 Pesquisar fotografias de projetos autorais; 

 Relatar imageticamente através da fotografia mobile as percepções da autora 

acerca do nordeste gaúcho; 

 Realizar experimentações sobre efeitos da luz nas oscilações de cor; 

 Desenvolver um site com design responsive para ser a plataforma de 

apresentação do produto. 

3.2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO VISUAL 

O produto visual será um ensaio fotográfico autoral feito com tablet 

Samsung Galaxy S composto por 22 imagens de 8 (oito) megapixels (3264 x 2448 

pixels) e aplicadas em página do site IncludeArt desenvolvida para este projeto. As 

imagens possuem registros das cidades de Nova Petrópolis e Caxias do Sul 

(incluindo região administrativa de Galópolis). 

O site será feito a partir de um tutorial em jQuery5 do Codrops e 

chamado Draggable Dual-View Slideshow6, desenvolvido no formato ASP7, com 

CSS8 e JavaScript9. Será acessível para a maioria de dispositivo de acesso por ser 

desenvolvido com o design responsive, desde que possuam as versões mais 

recentes dos navegadores (Google Chrome 17.0+, Mozilla Firefox 10.0+, Opera 

11.60+, Apple Safari 5.1+ e Internet Explorer 10+), restrições devido a problemas de 

incompatibilidade com HTML510 e CSS311, e melhor visualizados em aparelhos com

                                            
5 jQuery é uma biblioteca em JavaScript projetada para simplificar as interações via script. Ele provê 

uma API em plataforma cruzada que mascara as diferenças entre as diversas APIs de runtime e 
provê um framework fácil de utilizar para desenvolver JavaScript não intusivo. (H. PAN, 2013).  

6 Disponível em: <http://tympanus.net/ codrops/2014/06/26/draggable-dual-view-slideshow/>. 
7 ASP é uma estrutura de bibliotecas básicas para processamento de script no lado servidor para 

geração de conteúdo dinâmico na web (ASP, [entre 1999 e 2015]).  
8 CSS é o acrônimo de Cascading Style Sheets, especificação que define como os elementos que 

compõem página, documento ou aplicação Web serão exibidos. (ADMINISTRADOR, 2012). 
9 JavaScript (às vezes abreviado para JS) é uma linguagem interpretada e baseada em objetos com 

funções de primeira classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas web, mas 
usada também em vários outros ambientes sem browser (JAVASCRIPT, [2015?]). 

10 Novo padrão para a estruturação e apresentação de conteúdo na WWW trazendo melhorias 
significativas com novas funcionalidades de semântica e acessibilidade, além de melhorar o suporte 
aos mais recentes conteúdo multimídias. (BOTELHO, [2011?]).  

11 Conforme ALVAREZ (2008), a novidade mais importante trazida pelo CSS3, consiste na 
incorporação de novos mecanismos para manter um maior controle sobre o estilo com o qual se 
mostram os elementos das páginas. 
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largura superior a 539 pixels e em orientação horizontal, mantendo assim boa 

visibilidade das imagens. 

3.2.1 Paleta de cores da fotografia 

Segundo Flusser (1985, p. 22), “[...] ao circular pela superfície, o 

olhar tende a voltar sempre para elementos preferenciais. Tais elementos passam a 

serem centrais, portadores preferenciais de significado”.  

Esta intencionalidade da cor na figura, segundo Brystina (1995, p. 4), 

possibilitará ao objeto (ou estímulo físico) que contém a informação cromática 

receber a denominação de signo. 

 

Ao considerarmos uma aplicação intencional da cor, estaremos 
trabalhando com a informação "latente", que será percebida e 
decifrada pelo sentido da visão, interpretada pela nossa cognição e 
transformada numa informação atualizada. "Tudo o que percebemos 
já é uma informação atualizada”. 

 

Conforme descrito por Guimarães (2000), podemos apontar uma 

segunda função da cor: o seu poder da expressão, isso tendo como referência 

citação de Kandinsky12 (1991, p. 64): “A cor provoca, portanto, uma vibração 

psíquica. E seu efeito físico superficial é apenas, em suma, o caminho que lhe serve 

para atingir a alma.” Ainda segundo Guimarães (2000), uma terceira função da cor 

pode ser classificada como a capacidade de significar, já esboçado por Goethe.  

Para unificar as fotografias em um ensaio fotográfico foi definida 

uma paleta de cores intensas e com fortes contrastes de luz e sombra, 

especialmente que as cidades visitadas (Caxias do Sul e Nova Petrópolis) possuem 

tanta beleza (Figura 4) em sua cultura. 

 

                                            
12 Wassily Kandinsky, o pioneiro do abstracionismo nas Artes Plásticas, nasceu na cidade de Moscou, 

em 16 de dezembro de 1866. Formou-se em Direito e Economia na Universidade de Moscou, mas 
logo depois desistiu desta profissão [...] ao se apaixonar por tela de Monet (SANTANA, [20--?]).  
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Figura 4 - Belezas gaúchas 
 

 

 
Fonte: Do Autor (2015) 

3.3 JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA 

O produto, um ensaio fotográfico autoral tem como principal 

justificativa desencadear novas possibilidades e aplicações nas utilizações das 

fotografias de mobile, pois conforme Santaella apud MACHADO (2001, p. 28), cabe 

ao artista a descoberta das novas tecnologias de forma a “[...] enriquecer com elas o 

universo da cultura”. 

 

[...] trata-se, acima de tudo, de fundar um imaginário social baseado na 
presença da mídia na paisagem urbana. Mas a indústria não pode ela 
própria preencher de “conteúdos” essas tecnologias, pô-las a funcionar 
plenamente e enriquecer com elas o universo da cultura. Quem poderia se 
incumbir destas tarefas senão os artistas, operadores por excelência das 
linguagens, exploradores de fronteiras, reinventores de formas e sobretudo 
aqueles capazes de desencadear possibilidades novas, insuspeitadas, até 
mesmo para além dos limites e das finalidades do próprio meio? 

 

A utilização de aparelho mobile para desenvolver o produto surgiu 

de uma palestra do fotógrafo Toni Pires, que trabalhou como repórter fotográfico e 

editor de fotografia no jornal Folha de São Paulo por vários anos e realiza trabalhos 

autorais com seu iPhone, além de integrar o grupo UAIPHONE13.  

Ele ressalta as facilitações na utilização do mobile, por ser algo 

portátil, fazendo assim com que se tenham mais oportunidades fotográficas, como a 

captura de imagens em momentos inesperados. 

Segundo Infográfico (2013), 52% (cinquenta e dois) dos usuários 

acreditam que uma experiência mobile ruim diminui o engajamento com a marca, 

                                            
13 uaiPhone é um coletivo de fotógrafos que se dedicam a introdução de fotografia de celular como 

um meio importante na  evolução. Disponível em <http://uaiphone.com/>. 
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gerando uma necessidade iminente de adaptação os websites ao design responsive, 

sendo assim, a página criada para a apresentação será desenvolvida seguindo este 

conceito de layout adaptativo. 

3.4 PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo deste ensaio fotográfico autoral estará na faixa etária 

dos adolescentes e adultos jovens (entre 12 (doze) e 34 (trinta e quatro) anos), 

representando mais da metade dos usuários de mobile (OS PRINCIPAIS..., 2014), 

que além de demonstrar gosto por fotografia autoral, são utilizadores frequentes de 

mobile e internet. 

3.5 FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO VISUAL 

O produto será apresentado em site responsivo no formato ASP e 

entregue para a banca avaliadora em CD (Figura 5) com arte desenvolvida para o 

projeto e impressa diretamente nele, juntamente com embalagem customizada 

(Figura 6), contendo o caderno finalizado e o ensaio fotográfico em arquivos digitais. 

A embalagem irá conter duas fotografias impressas em fine art com papel fotoluster 

no tamanho 10 x 15 centímetros.  

 
Figura 5 - Arte do CD 

 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 
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Figura 6 - Capa personalizada do CD 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Para proteção das fotos a serem entregues para a banca avaliadora, 

a embalagem do CD receberá acabamento interno em papel manteiga. 
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3.6 ÁREA DO CURSO EM QUE SE INSERE O PRODUTO 

Este produto se insere nas áreas de fotografia autoral (com o ensaio 

fotográfico) e multimídia (com a plataforma de apresentação).  

3.7 ANÁLISE DE SIMILARES 

3.7.1 Análise de similares - Ensaio fotográfico 

Para esta parte da análise, sendo escolhidas fotografias voltadas 

para o autoral (Figura 7, Figura 8 e Figura 9), foram avaliados aspectos como 

iluminação, posicionamento de câmera, foco, tipo de cores e elementos que 

compõem as fotografias.  

Forte influência na análise das imagens, “A natureza das fotografias: 

uma introdução” de Shore (2014), transmitiu uma forma diferente e mais filosófica de 

como fazê-la, definindo quatro atributos para o nível descritivo, sendo “[...] a 

bidimensionalidade, o enquadramento, o tempo e o foco” (SHORE, 2014, p. 28).  

 

Figura 7 - Terra (Coração do Brasil) 
 

 
 

Fonte: Azevedo (20--) 
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Esta fotografia de Orlando Azevedo, segundo Shore (2014, p. 44), 

seria descrita como opaca, pois o plano da imagem detém o observador e, embora 

seus níveis direcionem o olhar para a flor através do desfoque do fundo, não cria 

ilusão de espaço profundo. O enquadramento atua passivamente, com a flor 

começando no centro e avançando para suas extremidades, continuando assim 

além das bordas da fotografia. O artista optou por utilizar cores com pouca saturação 

e com a luz atuando de forma mais suave na imagem.  

 

Figura 8 - William Eggleston (c. 1983) 
 

 
 

Fonte: Shore (2014, p. 127) 

 

Nesta fotografia, William Eggleston utiliza de níveis para direcionar 

nosso olhar em direção à estátua, mas a cor do gramado ao fundo se destaca com 

sua vivacidade tonal, transformando uma imagem em um momento de verdade e 

beleza. A profundidade nela presente contem a ilusão de um espaço profundo e, 

quanto ao enquadramento, torna aceitável o corte da estátua do em sua cintura, 

aumentando assim a relevância dos cachorros, mas também “[...] implicando um 

mundo que continua além de suas bordas” (SHORE, 2014, p. 60). 
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O foco é fortemente reforçado nesta fotografia, onde o gramado 

acaba dando ênfase aos cachorros, criando assim uma separação entre assunto e 

conteúdo. Cria também uma hierarquia na imagem, definindo um único plano focal. 

Não possuindo uma paleta cromática ampla, isso acaba por favorecer os elementos 

presentes em seu primeiro plano. 

 

Figura 9 - Departamento das Docas, Nova York, 1936 
 

 
 

Fonte: Shore (2014, p. 105) 

 

Para ressaltar a amplitude do espaço, Berenice Abbott utilizou da 

diagonal em perspectiva. Classificado como enquadramento passivo por Stefen 

Shore (2014, p. 63), “[...] a estrutura da imagem começa nas bordas e avança para o 

interior”, pois embora saibamos que há continuidade para além de suas bordas, o 

“[...] mundo da fotografia está contido no interior do quadro”, embora a grandiosidade 

do prédio se destaque dos demais elementos, esta imagem não possui uma zona de 

foco bem determinada. 
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3.7.2 Análise de similares - Layout da apresentação 

Aqui foram analisados (Figura 10, Figura 11 e Figura 12) 

principalmente aspectos como nível de experiência do usuário no PageSpeed 

Insights14, navegabilidade e layout responsive. A paleta cromática foi analisada de 

forma superficial, pois as cores utilizadas na plataforma de apresentação do produto 

são previamente definidas. 

 

Figura 10 - Jeremy Cowart 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Pontos positivos: A ferramenta para desenvolvedores do Google, PageSpeed 

Insights, que analisa o nível de experiência do usuário deu a nota 98 / 10015, 

indicando apenas corrigir tamanho dos pontos de toque. Embora o foco inicial do 

projeto seja os acessos em móbiles e este portfólio tenha recebido nota 26 / 100 em 

velocidade, o site fornece alto nível de experiência do usuário, ressaltado aspectos 

como a fácil navegação e layout objetivo.  

 

Pontos negativos: Layout das cores está com gradação entre branco e preto, 

                                            
14 Mais informações sobre o Google PageSpeed Insights encontram-se disponível em: 

<https://developers.google.com/speed/docs/insights/about> 
15 Análise do nível de experiência do usuário e velocidade do site de Jeremy Cowart está disponível 

em: <http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url= http://jeremycowart.com/> 
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sendo que as demais cores estão presentes apenas nas imagens postadas do 

portfólio do fotógrafo. Isso gerou pouco contraste entre o background da notícia com 

o do site, causando dificuldade na percepção de onde termina um artigo e começa 

outro. Os links em azul claro (#00adef) geraram forte incomodo com o contraste 

exercido com os demais elementos do site, parecendo com algo que foi deixado de 

formatar. Telas com resolução inferior a 300 pixels tem a visualidade prejudicada 

pelo desalinhamento de alguns elementos. 

 
Figura 11 - Gustavo Semeghini 

 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Pontos positivos: Conforme avaliação do PageSpeed16, o nível de experiência para 

este portfólio foi 100 / 100, com um visor que corresponde ao tamanho do 

dispositivo, conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização, 

links/botões da sua página são grandes o suficiente para que um usuário toque com 

facilidade no touchscreen e o texto na sua página é legível. 

 

Pontos negativos: Embora tenha se saído melhor na parte de UX17 do PageSpeed, 

na velocidade sua nota ficou em 16 / 100 por itens que podem ser melhorados 

                                            
16 Análise com o PageSpeed do portfólio de Gustavo Semeghini está disponível em: 

<http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http://gustavosemeghini.com/> 
17 São a criação e sincronização dos elementos que afetam a experiência dos. Mais informações em: 

<http://design.blog.br/web-design/ux-e-ui-design-qual-a-diferenca>. 
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facilmente como a eliminação de arquivos JavaScript da renderização no conteúdo 

acima da borda, indexando-os no final do arquivos HTML.  

 

Figura 12 - Digital Photographer Brasil 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Pontos positivos: O fundo das áreas de conteúdo em preto da página principal 

destaca os elementos internos, principalmente os títulos e descritivos em laranja 

(#FF8400) e branco. 

 

Pontos negativos: Este site não possui configuração para responsivo, fazendo com 

que os dispositivos móveis processem sua página da mesma forma que ela 

apareceria em um navegador da área de trabalho. Títulos se perdem no background 

texturizado e saem de áreas definidas. O layout também é prejudicado pela relação 

entre o fundo do site e de campos de conteúdo, causando incômodo visual. 

3.8 EMBASAMENTO TEÓRICO 

3.8.1 Imagem e fotografia 

A fotografia surgiu criando uma completa revolução no campo das 
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artes, pois as pessoas perceberam a praticidade da fotografia em contrapartida a 

pintura. Freund (2002, p. 35) ressaltou que, no momento de sua invenção, começou 

uma evolução na qual as técnicas antes utilizadas na arte do retrato, com exceção 

de pintura a óleo, miniatura e gravura, para responder a demanda da burguesia 

média, permaneceu quase inteiramente substituída e, os que não se adaptaram, “[...] 

perderam quase todos seus meios de existência”. 

Freund (2002, p. 36) continua citando o fato de não terem sido estes 

artistas a tornar a fotografia algo artístico, pois eles não tinham nenhuma pretensão 

em fazê-lo, “[...] trabalhavam com maior frequência para si mesmos e somente um 

restrito grupo de amigos conheciam suas obras”. 

Sendo ainda complementado por Camargo (1997, p. 97 - 98), que 

nos fala sobre o que a fotografia significou artisticamente em seu surgimento: 

 

[...] não trazia referenciais teóricas e conceituais que a justificassem 
enquanto invento ou postura diante do mundo. [...] A fotografia não 
surgiu como um novo gênero ou como uma modalidade expressiva 
das Belas Artes, surgiu como una nova possibilidade, buscava uma 
nova linguagem, apresentando características muito diferentes das 
demais modalidades expressivas como o desenho, a gravura ou 
mesmo a escultura.  

 

Mas segundo Strickland (2004, p. 95), com o passar do tempo, mais 

especificamente no mundo pós-revolução industrial, “[...] os fotógrafos de arte 

começaram a produzir imagens levemente fora de foco, alterar negativos e 

acrescentar tintas as fotografias impressas, manipulando imagens”, criando assim 

uma nova forma de arte.  

Esta ruptura tradicional remete diretamente ao que originou os 

impressionistas, que conforme, Strickland (2004, p. 96), rejeitaram as regras da 

Renascença começaram experimentações através da cor e da luz: 

 

O impressionismo se separou radicalmente da tradição rejeitando a 
perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas e o 
chiaroscuro da Renascença. Em vez disso, os impressionistas 
representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz. 
[...] A cor segundo descobriram, não é uma característica intrínseca, 
permanente, de um objeto, mas muda constantemente de acordo 
com os efeitos da luz, do reflexo ou do clima sobre a superfície do 
objeto. 
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Podemos fazer apenas suposições sobre que elementos colocariam 

uma fotografia na categoria de autoral, pois, como literalmente sempre possuem um 

autor, Pereira (2010) critica uma classificação para diferenciá-las, "[...] se estamos 

falando de um autor, então ele deve estar na foto”, referindo-se “[...] a desenvolver 

uma linguagem pessoal consistente e expressiva, que revele o autor por trás delas”. 

3.8.2 Imagem e tecnologia 

Com a quantidade de celulares mundialmente ultrapassando 5 

(cinco) bilhões (OS PRINCIPAIS..., 2014), suas fotografias superando 40 (quarenta) 

megapixels e praticidade no upload de imagens devido a conexões portáteis (3G e 

WiFi), trouxeram consigo uma popularização da fotografia responsável por um fluxo 

mensal de 7 (sete) petabytes só no Facebook em 2012 (OS PRINCIPAIS..., 2014).  

Seguindo o pensamento que Gladys Ganley faz sobre os resultados 

desta democratização em Dizard (2000, p. 261), “[...] esse acesso instantâneo numa 

escala tão ampla jamais fora possível antes, e poderia criar modificações tão 

inquietantes que os resultados gerais talvez não fossem de todo positivos”. 

Com a enorme produção e distribuição de bilhões de imagens 

atualmente, exigindo de seus receptores níveis cada vez mais apurados de 

percepção e absorção, acabou-se por desenvolver um público que, conforme 

Kawakami e Veiga (2012, p. 169), “[...] desavisado quanto ao potencial da linguagem 

visual, e que, por este motivo, não a trata com a devida atenção”, acaba optando por 

informações de fácil leitura e entendimento:  

 
A produção desenfreada de informações visuais exige do receptor 
um grau de percepção e absorção cada vez mais apurado. Porém, o 
que se observa são receptores despreparados e, por vezes, 
alienados quanto ao poder da linguagem visual, que não tratam as 
imagens com a devida atenção, deixando de analisá-las 
aprofundadamente, ao permanecerem na superficialidade de 
informações “pré-digeridas”.  (KAWAKAMI; VEIGA, 2012, p. 170) 

 

As possibilidades de variadas interpretações de um mesmo 

conteúdo dependem da percepção do leitor, porque sua bagagem cultural irá 

determinar como ele irá receber e interpretar a informação. Segundo Gouveia e 

Contani (2006, p. 231), “A fotografia é um instrumento pelo qual se posiciona contra 

o destino, através do qual se negam as consequências da ação do tempo. Trata-se 
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de um signo que representa o que foi vivido, são as imagens do que se passou”. 

Desta forma pode-se dizer que esta produção de fotografia acabou 

por ser banalizada, podendo ser realizada por qualquer um que possa disparar o 

botão de um aparelho fotográfico, ação esta que foi facilitada pela popularização dos 

aparatos fotográficos trazidos pela democratização da fotografia. Isso fez com que 

cada vez mais pessoas possam ter a possibilidade de produzir imagens:  

 
Com o avanço da tecnologia, os processos digitais tornam-se cada vez 
mais significativos no contexto da comunicação. [...] Essa agilidade e 
dinamismo trazidos pela internet conferiram grandes mudanças ao cenário 
da fotografia, pois, da mesma forma que notícias e e-mails são trocados, 
quase que instantaneamente, as fotografias também passaram a dispor 
dessa rapidez. (KAWAKAMI; VEIGA, 2012, p. 173) 

 

Devido às novas tecnologias aliadas na produção de imagem, 

denominadas fotografia digital, Felizardo e Samain (2007, p. 207) alegam que o 

futuro da fotografia “[...] permanecem ainda incertos, embora seja notório o consumo 

excessivo dessas imagens, em grande parte despreocupadas, sem critérios ou 

comprometimento, chegando à banalização”.  

Também retomando o conceito de legitimidade cultural e artística da 

fotografia, citada por Rouillé (2009, p. 15), na década de 70 “[...] produziu-se uma 

forte mudança de tendência, onde prática e produções fotográficas migraram do 

restrito território do útil para o da cultura e da arte”, onde “[...] substitui-se o uso 

prático do dispositivo pela atenção sensível e consciente prestada às imagens”.  

A partir disso, foi discutida uma maneira de como seria a publicação 

deste trabalho, já que seriam fotografias realizadas fotografias feitas com mobile, 

pois arte com a tecnologia, conforme Rajah (2003, p. 167) destacou, não são tão 

distantes quanto normalmente considerado: 

 

[...] considerando-se a raiz grega da palavra “tecnologia”, τεχνη 
(técnica, arte, ofício) e λογια (estudo), que se refere ao “tratamento 
sistemático de uma arte ou artesanato”, revela-se a proximidade das 
relações entre “tecnologia” e arte. [...] Com relação a isso, parece 
que a tecnologia, que geralmente é vista como serva submissa tanto 
da arte como da ciência, é, na verdade, formadora destas duas 
categorias de conhecimento. 

 

Embora redes sociais seja a opção mais provável de publicação, 

devido ao grande fluxo de imagens publicadas, percebeu-se que a melhor forma de 
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criar um projeto com identidade visual característica do autor, seria um site com 

design responsive, podendo ser visualizado pela maioria dos dispositivos com 

acesso à internet, priorizando medidas em porcentagens para a sua adaptação a 

todas as resoluções, independente se desktop ou mobile. 

3.8.3 Nova Petrópolis 

Com o tratado Paz de Ponche Verde (acordo que pôs fim à 

Revolução Farroupilha) cessando as hostilidades e marcando o término da 

Revolução Farroupilha (como ficou conhecida a guerra regional contra o governo 

imperial do Brasil na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul) em 1845, 

segundo Nova Petrópolis [2012?]), foram imediatamente retomadas os projetos de 

imigração. “Assim o Rio Grande responsabilizou-se por oito Colônias Provinciais 

entre elas: Nova Petrópolis, fundada em 7 de setembro de 1858”. 

Os imigrantes que chegaram a Nova Petrópolis desde 1858, eram, 

na maior parte, dos estados alemães, mas, conforme Nova Petrópolis [2012?]), “[...] 

conseguiram iniciar um processo cultural específico da região, com a interação dos 

elementos culturais importados e os encontrados na região, vindos dos tropeiros que 

desciam dos Campos de Cima da Serra18 rumo aos mercados urbanos”. 

Segundo Nova Petrópolis [2012?]), a falta de escolas obrigou os 

imigrantes a desenvolver sua própria estrutura educacional, “[...] onde o ensino era 

ministrado por pessoas escolhidas pelos próprios colonos e em língua alemã. As 

mesmas estruturas surgiram na organização religiosa, sociedades, etc.” adquirindo 

um sistema similar ao que haviam deixado na Velha Pátria (Alemanha).  

3.8.4 Caxias do Sul 

Conforme Caxias do Sul ([2011?]), os resultados positivos com a 

imigração teuta (é um brasileiro que tem ao menos um ascendente etnicamente 

alemão) possibilitou o surgimento de núcleos a serem ocupados por italianos. Estes 

núcleos foram organizados na encosta superior do nordeste gaúcho, região formada 

por terras devolutas, delimitadas pelos Campos de Cima da Serra e pela região dos 

                                            
18 Mapa de 1852 descrevendo a localização dos Campos de Cima da Serra está disponível em: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wendroth09.jpg#/media/File:Wendroth09.jpg> 
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vales (região localizada no centro do Rio Grande do Sul), de colonização alemã. 

Posteriormente denominado Região Colonial Italiana, a seleção da área coube ao 

governo provincial, que decidiu pela ocupação 1869. 

Antes conhecida como Campo dos Bugres, Caxias do Sul ([2011?]) 

descreve que em 1877 a colônia receberia o nome de Caxias, mas apenas no dia 1º 

de junho de 1910 que “[...] Caxias do Sul foi elevada à categoria de cidade e, neste 

mesmo dia, chegava o primeiro trem, ligando a região à capital do Estado”.  

Descrevendo que “[...] a garra e determinação herdadas dos 

imigrantes são a marca do povo caxiense”, Caxias do Sul ([2011?]) descreve que em 

homenagem a isso foi erguido, em 1954, o Monumento Nacional ao Imigrante, pois 

assim como o presidente Getúlio Vargas falou no momento da inauguração: “Somos 

uma nação de nações. É justo que se erguesse aqui esse marco memorável” 

(Caxias do Sul, [2011?]). 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([2014?]) apontou que a 

área total de Caxias é de 1 643,913 km², sendo que a urbana é responsável por 

apenas 65,5 km², cerca de 25 vezes menos. Ainda segundo Caxias do Sul ([2011?]), 

Possui atualmente diversas regiões administrativas, dentre elas 1º Distrito, Ana 

Rech, Criúva, Desvio Rizzo, Fazenda Souza, Forqueta, Galópolis, Santa Lúcia do 

Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva e Vila Seca. 

Conforme Caxias do Sul ([20--]), na zona rural instalou-se a 

agricultura de subsistência focada em uva, trigo e milho, começando a 

industrialização em nível doméstico e tendo o excedente comercializado.  

 

Com o correr do tempo, há diversificação da indústria caseira para, 
juntamente com o processo humano da colônia, acontecer a 
ampliação do leque de manufaturados. Das pequenas oficinas 
caseiras às grandes indústrias hoje, internacionalmente conhecidas. 

 

Caxias do Sul, que é hoje um polo centralizador na região gaúcha 

com seus laboriosos colonos, vastos parreirais e vinícolas, parque industrial e 

comércio rico e dinâmico, é descrita por Caxias do Sul ([20--]) como Capital da 

Montanha, Pérola das Colônias e Colmeia do Trabalho, sendo também o polo 

centralizador da marca italiana no sul do Brasil. 
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3.8.4.1 Região Administrativa de Galópolis 

Informações de Caxias do Sul ([2011?]) dizem que a região surgiu 

em 1892 “[...] com a vinda de italianos oriundos da região de Schio e que imigraram 

para o Brasil em consequência de um movimento grevista dissolvido à força pelo 

Estado em favor da classe patronal”. Os que vieram para Caxias estabeleceram-se 

inicialmente nas terras devolutas da 4ª e 5ª léguas, denominando o lugar como 

Profondo (abismo em italiano).  

Caxias do Sul ([2011?]) descreve que a “[...] existência de arroios e 

quedas d’água em abundância levou os imigrantes a organizarem uma rudimentar 

tecelagem em forma de cooperativa” e no grupo de sócios dessa cooperativa 

estavam nomes como José Bolfe, antepassado da autora deste projeto. 

3.9 VIABILIDADE DO PROJETO 

O trabalho (Tabela 5) possuirá gastos totais de R$ 24.525,90 

referentes a desenvolvimento do ensaio fotográfico, tempo de estudo e pesquisa, 

desenvolvimento do site e impressão de material para os CDs que será entregue 

para a banca, constituindo o caderno finalizado e o ensaio fotográfico em arquivo 

digital, juntamente com duas fotografias impressas no tamanho 10 x 15 centímetros. 

O ensaio fotográfico possuirá gastos com equipamento, processo de 

experimentação fotográfica e captura das imagens e custo de viagem para a 

realização da segunda etapa, totalizando R$ 5.291,60 O período de estudo durou 14 

meses e aproximadamente 560 horas, resultando no custo de 16.335 reais. 

No processo de desenvolvimento da página do projeto no site 

IncludeArt tiveram gastos com desenvolvimento da Identidade Visual, pesquisa de 

tutoriais para aplicação no site portfólio, pagamento do pacote anual de 

hospedagem, desenvolvimento do site, pesquisa de tutorial para a página do TCC e 

sua aplicação no site, finalizando com MetaTags para SEO, totalizando R$ 2.191,80. 

A parte final irá conter 14 horas de desenvolvimento da embalagem 

para CD e fotografias, impressão das imagens em Fine Arte e impressão do kit CD 

(CD personalizado e embalagem) que, juntamente com a impressão dos cadernos 

(cartucho de tinta e papel), custou um total de R$ 677,50 reais. 
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Biscoitos (receita alemã) e suco de uva (produção italiana) que 

serão servidos no dia da apresentação, terão custo de R$ 30,00. 

 

Quadro 5 - Viabilidade do projeto 
 

 

VALOR TOTAL DESCRITIVO 

F
O

T
O

G
R

A
F

IA
 

R$ 1.200,00 

R$ 5.291,60 

Aquisição de equipamento fotográfico (Fase 1) 

R$ 168,00 Experimentação fotográfica (Fase 1 - 600 imagens) 

R$ 67,20 Ensaio fotográfico (Fase 1 - 80 imagens) 

R$ 1.750,00 Custos de viagem (passagem, hotel, carro e alimentação) 

R$ 2.000,00 Aquisição de equipamento fotográfico (Fase 2) 

R$ 84,00 Experimentação fotográfica (Fase 2 - 300 imagens) 

R$ 22,40 Ensaio fotográfico (Fase 2 - 22 imagens) 

ESTUDO 
R$ 14.850,00 

R$ 16.335,00 
40h/mês de estudo entre fevereiro e dezembro (Fase 1) 

R$ 1.485,00 40h/mês de estudo/pesquisa entre março e maio (Fase 2) 

SITE 

R$ 202,50 

R
$
 2

.1
9
1
,8

0
 

Desenvolvimento da Identidade Visual (6h) 

R$ 202,50 Tutoriais para aplicação no site portfólio (6h) 

R$ 166,80 Pagamento da hospedagem (anual) 

R$ 1.350,00 Desenvolvimento do site portfólio (40h) 

R$ 67,50 Pesquisa tutorial para página do TCC (2h) 

R$ 67,50 Aplicação do layout na página do TCC (2h) 

R$ 135,00 Pesquisa/aplicação de MetaTags para SEO (4h) 

FINAL 

R$ 472,50 

R$ 677,50 

Desenvolvimento da embalagem customizada (14h) 

R$ 30,00 CD personalizado 

R$ 70,00 Impressão das fotografias em FineArt 

R$ 90,00 Impressão do caderno 

R$ 15,00 Impressão embalagem 

BANCA 
R$ 20,00 

R$ 30,00 
Biscoitos 

R$ 10,00 Suco de Uva 

 

R$ 24.525,90  TOTAL 

 

Fonte: Do Autor (2015) 
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3.10 PESQUISA DE CAMPO 

Em novembro de 2014 foi realizada uma pesquisa qualitativa inicial 

com o fotógrafo autoral Toni Pires (Anexo A) através do Google Forms e focado para 

smartphone, com as seguintes perguntas: 

 

1. Qual a influência da iluminação nos seus trabalhos?  

2. Como foi a escolha pela fotografia de celular?  

3. O que acha do mercado autoral de celular?  

4. Qual sua opinião sobre a fotografia de celular como trabalho autoral?  

5. Como é feita a divulgação dos seus projetos autorais?  

6. Qual a plataforma que dá mais retorno, é mais eficaz?  

7. Porque o iPhone para os trabalhos autorais?  

8. O que acha do mercado autoral no Brasil? É possível viver disso no Brasil?  

 

Em 2015, com a mudança da temática do ensaio fotográfico, foi 

então encaminhada nova pesquisa qualitativa para 5 fotógrafos, onde foram 

recebidas as respostas de Orlando Azevedo (Anexo D), através da plataforma 

Google. Desta vez, ela contou com termo de consentimento e esclarecimento e de 

autorização com opção de aceito os termos e não aceito, seguidos por cinco 

perguntas referente ao conteúdo deste projeto. 

 

1. Termo de Consentimento e Esclarecimento 

2. Termo de Autorização 

3. Como descreveria a relação entre equipamento e fotógrafo?  

4. Que recomendações daria para uma pessoa almejando iniciar sua carreira na 

fotografia autoral? 

5. Como está o mercado brasileiro para projetos de fotografia autoral? 

6. Quais os tipos de mídia você utiliza para divulgação de seus projetos 

autorais? 

7. Utiliza domínio próprio ou redes sociais? Porque? 

 

Este questionário serviu para complementar os estudos feitos 

previamente, servindo como um material de apoio mais atualizado sobre algumas 
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questões atuais na fotografia. 

3.10.1 Análise e resultados 

A pesquisa com Toni Pires iniciou-se com indagação sobre a 

influência da iluminação em seus trabalhos. Ele começa descrevendo a importância 

da iluminação em seus trabalhos, pois como a luz se faz sempre necessária em 

seus registros, ele aprendeu a encontrá-la em diferentes pontos. 

Este estudo foi feito desde o começo deste projeto e intensificado 

depois deste questionário, aprendendo a utilizar a luz não apenas para alterar as 

cores registradas, mas também criar luz de recorte e efeitos de transparência. 

Quando perguntando sobre a fotografia de celular, ele mencionou o 

fato de não querer “[...] ser visto como o fotógrafo, e sim, poder circular normalmente 

pelos locais onde escolho fotografar”. Isto foi algo fundamental do projeto, pois um 

equipamento mobile nos possibilita maior liberdade e espontaneidade na elaboração 

de fotografias e ensaios. 

Tony acredita que o “[...] mercado autoral na fotografia vem se 

expandindo cada dia mais”. Mas sobre a situação no Brasil respondeu que: 

 

[...] no autoral, ainda temos poucos curadores e poucos "pensadores" 

livres. Mas é complicado falar do mercado autoral brasileiro, eu por 

exemplo estou à margem deste mercado, e critica-lo pode parecer 

revanchismo, mas de verdade faço uma análise fria deste mercado. 

Muitas vezes o "nome" vale mais que a obra. 

 

Sobre a divulgação de seus projetos, Tony falou que usa muito 

redes sociais e possui uma galeria que o representa, mas fez uma ressalva sobre o 

mercado estrangeiro de fotografia: “[...] tem um espaço muito bom para trabalhos 

autorais fora do pais, muito melhor e mais estruturado do que aqui”. 

A entrevista com Orlando Azevedo iniciou com pergunta sobre como 

ele descreveria a relação entre equipamento e fotógrafo, onde ele respondeu que, 

embora importante, não é o essencial: “O olho de quem vê e como vê e acima de 

tudo interpreta e lê. No meu caso contudo as câmeras além de serem uma extensão 

de mim têm impregnadas meu cheiro e conspiração.” 
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Ele também falou sobre quais suas recomendações para alguém 

iniciando no autoral, citando “Desejo de saber e aprender. Ter a humildade como 

pauta principal.” Também comentou a importância de mergulhas em outras área de 

conhecimento, como “[...] filosofia, antropologia, sociologia, poesia, música”, para 

ampliar assim o seu saber. 

Quando questionado sobre o mercado brasileiro para projetos 

autorais, ele falou do difícil e complexo caminho a se seguir: “Muito difícil ganhar 

dinheiro com fotografia e ter o devido reconhecimento e merecimento. [...] Fotografia 

é acima de tudo um modo de vida, de ser e de estar.”. 

Sobre os meios que utiliza para divulgação de seus projetos, ele 

ressaltou a importância de publicar em livro “[...] pois deste modo é possível ampliar 

o elenco de interessados e de sua obra ser mais vista.”, mas que também utiliza o 

Facebook, que embora tenho um “[...] lado poético de coluna social” que não gosta, 

quase todo o dia posta uma fotografia com a intenção de “[...] compartilhar emoções 

e meu modo de ver e fotografar”. Azevedo (2015) também falou das contradições 

desta rede social e o senso crítico de seus integrantes. 

 

[...] muitas vezes uma grande foto tem apenas uma dúzia de likes e 
passa quase batida. Se for uma imagem de algum conhecido 
fotógrafo mesmo que não seja uma excelente imagem terá centenas 
de likes num aplauso de revista caras e sem qualquer critério crítico. 

 

Este aspecto de senso crítico presente em redes sociais foi 

abordado no artigo "A popularização da fotografia e seus efeitos: um estudo sobre a 

disseminação da fotografia na sociedade contemporânea e suas consequências 

para os fotógrafos e suas produções”, de Kawakami e Veiga (2012), e que foi citado 

no embasamento teórico deste caderno. 

3.11 TECNOLOGIA A SER UTILIZADA 

3.11.1 Produção e desenvolvimento das fotografias 

Para o ensaio fotográfico foi utilizada uma tablet Samsung Galaxy 

Tab S, sendo feitas imagens com resolução de 8 megapixels (3264 x 2448 pixels), e 

no processo de pós produção foi utilizado o programa Adobe Photoshop para 
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correção de parâmetros pré-definidos da câmera. Sua aplicação online será feita 

através dos programas Notepad ++ (para edição dos códigos) e FileZilla (para fazer 

o upload dos arquivos diretamente no site). 

3.11.2 Desenvolvimento da página online da apresentação 

Focado inicialmente neste projeto, foi desenvolvida a marca 

IncludeArt e adquirido seu domínio (e hospedagem), tornando-se IncludeArt.com.br, 

onde foram adicionados material de portfólio e contatos da autora. 

O site foi desenvolvido com muitos elementos de FlatDesign19, como 

aspectos minimalistas e rápida compreensão da sua navegabilidade. 

3.11.3 Criação e aplicação da marca Include Art 

Como a autora normalmente utiliza a linguagem no formato ASP 

para desenvolvimento de sites, o comando Include serve para colocar, na maioria 

das vezes, pedaços de código que se repetiriam em mais de uma página. Definido 

isso, surgiu a necessidade de um termo que representasse a fotografia, sendo então 

decidida a utilização de Art, mantendo assim o nome da marca em inglês. 

Após isso se iniciou a pesquisa de cores no site Flat UI Colors20 e 

optou-se por Peter Hiver (#3498db) e Belize Hole (#2980b9). Já para fonte utilizada 

(Figura 13) foi escolhida a serifada Foglihten No0721. 

 

Figura 13 - Foglihten No07 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2015) 

                                            
19 Segundo Printi (2013), Flat design ou, traduzindo para o português, design plano é uma abordagem 
de design minimalista que enfatiza a usabilidade e defende a simplicidade e clareza em interfaces. 
Possui um aspecto mais limpo, espaço aberto, bordas nítidas, cores vibrantes e ilustrações “planas”. 
20 O site para consulta de cores está disponível em: <http://flatuicolors.com/>. 
21 Desenvolvida por Studio Typo, a fonte está disponível para download em: 

<http://www.dafont.com/pt/foglihtenno07.font>.  
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3.11.4 Criação e aplicação do site Include Art 

 

O site foi criado mantendo as cores da logo e utilizando Clouds 

(#ecf0f1), Sun Flower (#f1c40f), Midnight Blue (#2c3e50), Silver (#bdc3c7) e 

Concrete (#95a5a6). Para a tipografia utilizou-se as fontes Times Sans Serif22 

(Figura 14) para título e Balham23 (Figura 15) para demais textos. 

 

Figura 14 - Times Sans Serif 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Figura 15 – Balham 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

As páginas desenvolvidas no formato ASP (ele se assemelha muito 

ao HTML, com a diferença que possui complementos como o include, utilizado para 

                                            
22 Desenvolvida por Royzera, fonte disponível em: <http://www.dafont.com/pt/times-sans-serif.font> 
23 Desenvolvida por Dannci, a fonte está disponível para download em: <http://www.dafont.com 

/pt/balham.font>. 
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adicionar códigos que se repetem), com CSS para formatação e JavaScript para 

programação, utilizando tutoriais do Codrops - Tympanus24 e aplicação online 

mantendo Notepad ++ e FileZilla.  

No site Flaticon25 foram escolhidos os ícones publicados no site 

(Figura 16), que, embora possuem transparência em alguns momentos, ainda 

possuem vários aspectos Flat.  

 

Figura 16 – Flaticon 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2015) 

 

Para a divulgação online foram utilizadas MetaTags26 para 

compartilhamento27 no Facebook, através dos plugins28 de enviar e compartilhar, e 

do Google29, ambos com informações básicas como título, descritivo e imagens para 

exibição nos mesmos. 

As MetaTags do Google, que embora algumas também sejam 

exibidas nas pesquisas, são mais focadas para buscadores. Já as do Facebook são 

totalmente para exibição, aparecendo nas opções de compartilhamento e incluindo 

opções para troca de miniatura a ser exibida. Embora as imagens acima sejam 

fundamentalmente de caráter técnico, são essenciais para a demonstração de como 

os aspectos visuais e estéticos irão se comportar na página. 

Todas as imagens presentes no Include Art estarão com protegidos 

pela licença CC BY-NC-ND30, sendo apenas permitido download e compartilhamento 

                                            
24 O site Codrops - Tympanus está disponível em: <http://tympanus.net/codrops/>. 
25 Flaticon está disponível através do endereço: <http://www.flaticon.com/> 
26 Mais informações, como listagem de descritivo das MetaTags, podem ser conferidas em: 

<https://developer.mozilla.org/pt-PT/docs/utilizando_meta_tags>. 
27 As dicas de boas práticas para desenvolvedores do Facebook estão disponíveis em: 

<https://developers.facebook.com/docs/sharing/best-practices>. 
28 Lista de plugins do Facebook está disponível em: <https://developers.facebook.com/docs/plugins>. 
29 Informações básicas para buscador do Google estão disponíveis em: <https://support. 

google.com/webmasters/answer/79812?hl=pt-BR>. 
30 Mais informações disponível em: <http://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR>. 
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desde que atribuídos créditos a Include Art, devendo ser contatada previamente 

para alterações ou fins comerciais. 

3.11.5 Criação e aplicação da página dedicada ao TCC 

Esta página foi feita também a partir de tutoriais do Codrops - 

Tympanus (Figura 19), mantendo a tipografia Times Sans Serif e ícones de 

navegação do site IncludeArt, com opacidade em 70% quando inativos, em Clouds 

(#ecf0f1), Wet Asphalt (#34495e) e Midnight Blue (#2c3e50), se destacando de 

forma sutil nas fotografias, mantendo MetaTags para compartilhamento do site.  

Nesta página serão colocadas o ensaio fotográfico, possuindo 

transição entre as imagens através de navegabilidade horizontal, também possuindo 

a opção de visualização geral das fotografias através de um ícone no canto superior 

direito. Quando o usuário clicar na seta para baixo (teclado ou ícone na tela), ele 

será transferido para o resumo do projeto e ícone de download do caderno. 

3.12 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

3.12.1 Geração de alternativa - Ensaio Fotográfico 

A geração de alternativas começou no final de 2013 (continuando 

até 2015) quando foram iniciados testes de horários e seus efeitos gerados nas 

fotografias com mobile, como intensidade da cor e luminosidade. Percebeu-se que 

quanto maior a incidência solar, maior a intensidade das cores na imagem, que 

segundo Farina (2000, p 112), dá um som e um colorido ao pensamento: 

 

As cores fazem parte da vida do homem porque são vibrações do 
cosmo que penetram em seu cérebro, para continuar vibrando e 
impressionando sua psique, para dar um som e um colorido ao 
pensamento e ás coisas que o rodeiam; enfim, para dar sabor à vida, 
ao ambiente. É uma dádiva que lhe oferece a natureza na sua 
existência terrena. 

 

Mas as cores são influenciadas diretamente pelo tipo de luz do 

ambiente, por isso foi utilizada a metodologia de Monet, em 1980, citada por 

Strickland (2004, p. 102), que descreve a fixação do artista “[...] na ideia de pintar o 
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mesmo tema sob diferentes condições de iluminações em estações diferentes; para 

mostrar como a cor se modifica constantemente de acordo com a posição do sol”.  

Com pouco mais de 100 fotos tiradas, esta fase consistiu no estudo 

em horários diurnos para analisar a luz e seus efeitos sobre as cores nas fotografias 

feitas com o smartphone. Este ensaio (Figura 17) foi focado em capturar ao máximo 

o efeito da luz solar no ambiente. Neste o tema não estava muito específico e 

possuem detalhes demais, além de não transmitir uma mensagem clara ou objetivo.  

 

Figura 17 - Geração de alternativas 1 – Fotografia 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Esta ideia foi abandonada no começo do ano letivo, quando foi feita 

uma melhor filtragem na temática do que seria apresentado no ensaio fotográfico, 

mas seu estudo de iluminação foi decisivo para as etapas seguintes, por mostrar 

com clareza a mudança nas tonalidades de cor.  

Depois de conversa com alguns profissionais das artes, decidiu-se 

por fotografar os detalhes da relação dialógica de natureza em contrapartida ao 

cimento das calçadas.  

 

Figura 18 - Geração de alternativas 2 – Fotografia 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 
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Foram então feitos testes fotográficos (Figura 18) de ângulo e 

perspectiva para definir a melhor forma de ressaltar o conceito, mantendo a natureza 

como foco e ocupando boa parte da imagem. 

Foi então iniciada a captura de imagens (Figura 19)  que 

exemplificassem a temática, mas focada em verde.  

 

Figura 19 - Geração de alternativas 3 – Fotografia 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Percebeu-se que embora a intensão fosse boa, esta fotografia 

estava muito fechada em algo literal, deixando passar despercebidamente a 

mensagem base do trabalho. 

Após estas experiências, optou-se por retomar a ideia de fotografar 

em horários com muita iluminação solar e foco direcionado as flores (Figura 20), 

mantendo o contraste com cimento e urbano. 

 

Figura 20 - Geração de alternativas 4 – Fotografia 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 
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Utilizando-se de plongée31 e contra-plongée32 para ressaltar as 

flores, sendo que agora seguindo o conceito de destaque para elas independe se 

sua criação e desenvolvimento foram realizados de forma natural ou com 

interferência humana (plantada em local específico).  

Optou-se pela alteração da temática no final de 2014, decidindo-se 

por retratar elementos das cidades de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Foi também 

adquirida uma tablet para a realização das fotografias, mantendo a escolha do 

mobile para captura das imagens. 

3.12.2 Geração de alternativa - Layout da Apresentação 

Para a plataforma de apresentação foram escolhidos tutoriais de 

layouts fluídos que se adequam ao estilo responsivo e a primeira escolha foi o layout 

de guias do Windows 8 (Figura 21), com imagens de várias tamanhos e orientações.  

 

Figura 21 - Geração de alternativas 1 – Site 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Embora uma ideia aplicável, é algo muito saturado na internet, já 

que muitos sites feitos recentemente seguem esta estrutura. Foi então pensado em 

                                            
31 O termo francês, que equivale a “mergulho” na língua portuguesa, consiste em filmar a pessoa ou o 
objeto de cima para baixo, captando toda a sua dimensão. (FERNANDES, 2013) 
32 O contra-plongée, que acaba por assumir o sentido de um “contra-mergulho”, define a situação 
inversa: a câmera fica abaixo do nível dos olhos dos personagens, voltada para cima. [...] também 
chamado de câmera baixa, situa a pessoa ou o objeto filmado acima do espectador, engrandecendo 
o personagem e sugerindo, por consequência, a sua superioridade. (FERNANDES, 2013) 
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algo que apresentasse as imagens em uma tela, mas mantivesse o tipo de estrutura. 

 

Figura 22 - Geração de alternativas 2 - Shape Hover Effect with SVG 
 

 
 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Nesta alternativa (Figura 22), desenvolvida a partir de um tutorial do 

Codrops33, consta o nome da foto no topo e ao clicar no visualizar, seria ampliada na 

tela e o fundo seria ofuscado por um fundo preto com opacidade, tendo sido por 

muito tempo como a escolhida. 

3.12.3 Geração de alternativa - Escolha 

3.12.3.1 Geração de alternativa - Escolha do Ensaio Fotográfico 

Esta versão final da geração de alternativas para a temática do 

                                            
33 Disponível em: <http://tympanus.net/Tutorials/ShapeHoverEffectSVG/> 
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ensaio fotográfico foi realizada no final de 2014 em viagem ao Rio Grande do Sul, 

produzindo-se aproximadamente 300 imagens, dentro das quais foram selecionadas 

22 para serem publicadas no projeto. 

 

Figura 23 - Geração de alternativas - Fotografia – Escolha 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

No processo de pós produção foi realizado tratamento para correção 

de parâmetros pré-definidos da câmera mobile. As fotografias (Figura 23) se 

alternam entre destaques de urbano e natureza, intercalando intensidades de cores 

e contrastes gerados por efeitos de luz e sombra, algumas focadas em 

preenchimento e outras em recorte. 

3.12.3.2 Geração de alternativa - Escolha do Layout da Apresentação 

O layout foi escolhido tendo como base um tutorial encontrado na 

internet com a opção de visualização inteiramente em forma de apresentação de 

slides com opções de navegação no centro. Esta opção (Figura 24) é responsiva e 

de rápido carregamento e possui prática navegação. Devido à orientação das 

fotografias serem todas horizontais, é indicada sua visualização nesta forma.  
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Figura 24 - Geração de alternativas - Draggable Dual-View Slideshow 

 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Ao entrar no site será visível um menu de navegação instruindo 

como interagir com ele, sendo que a navegação horizontal será destinada para a 

alternância das fotografias e a transição vertical para baixo, entre fotografias e 

conteúdo teórico.  
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4 CONCEITO 

A conceituação foi feita definindo primeiramente o significado de 

diário de viagem. O termo diário deriva do latim diarium e significa registro, quando 

substantivo masculino, Priberam ([2013?]) define como “[...] obra ou gênero literário 

cuja narrativa é feita através de um conjunto de registros, mais ou menos diários”. Já 

viagem, do provençal viatge e do latim viaticum, Priberam ([2013?]) define como ato 

de transportar-se de um ponto a outro distante. 

Sendo assim, o termo diário de viagem neste projeto pode ser 

definido como uma obra cuja narrativa foi realizada através de um conjunto de 

registros visuais com câmera mobile sobre o transporte da autora entre as cidades 

de Caxias do Sul e Nova Petrópolis no final de 2014. 

O movimento impressionista, que segundo Carvalho (2006, p. 14) 

marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença, exerceu grande 

importância metodológica nos estudos deste projeto no que diz respeito a 

demonstrar sensações através da cor e da luz, assim como Monet e sua 

metodologia de estudos da luz solar, cores desejadas para o presente projeto que 

visa o registro de viagem se utilizando da fotografia mobile. 

Mas naquela época, Rouillé (2009, p. 19) nos fala que a fotografia 

era apenas utilitária, algo que perdurou durante muito tempo, pois somente em 

1980, com a Bienal de Veneza, surgiria a fusão arte-fotografia.  Isso “[...] contribuiu 

para secularizar a arte, para inventar as eventuais relações que ela possa tramar 

com este mundo, em sua novidade, sua diversidade e sua extrema complexidade” 

(ROUILLÉ, 2009, p. 23).   

A fotografia com smartphone, como a utilizada por Toni Pires, pode 

se enquadrar como uma destas novidades, pois até pouco tempo as câmeras 

tradicionais monopolizavam este gênero da arte.  

Tendo ele como referência (Figura 25), aplicou-se a luz em 

diferentes perspectivas e pontos da imagem, criando luz de recortes e intensificando 

contraste. Estes novos elementos foram adicionados aos estudos com paleta 

cromática, dando início a imagens com cores intensas e contrastes de iluminação. 
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Figura 25 - Toni Pires 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Este estudo foi feito desde o começo deste projeto e intensificado 

depois do questionário qualitativo realizado com ele, aprendendo a utilizar a luz não 

apenas para alterar as cores registradas, mas também criar luz de recorte e efeitos 

de transparência, fazendo assim com que as fotografias necessitassem apenas de 

tratamento básico para correção de parâmetros pré-definidos. 

Quando perguntando sobre a fotografia de celular, ele mencionou o 

fato de não querer “ser visto como o fotógrafo, e sim, poder circular normalmente 

pelos locais onde escolho fotografar”. Isto foi algo fundamental do projeto, pois um 

equipamento mobile nos possibilita maior liberdade e espontaneidade na elaboração 

de fotografias e ensaios. 

William Eggleston (Figura 26) inspirou neste conceito com suas 

sugestões de fotografar sua terra natal, cultivar sua visão, ver o mundo em cores e 

melhorar um pouco cada dia (Kim, 2013), todos abordados neste projeto, juntamente 

com suas cores e perspectivas que influenciaram bastante no ensaio. 

 

Figura 26 - William Eggleston 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 
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Stephen Shore (Figura 27), juntamente com suas dicas de 

desenvolvimento de elementos visuais e etapas de criação, como criar um diário 

visual para auxiliar em pesquisas e fotografar com acuidade visual (Kim, 2012), foi a 

inspiração responsável pela temática final do ensaio ter sido diário de viagem. 

 

Figura 27 - Stephen Shore 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Joel Sternfeld (Figura 28), que sugere aumentar a interpretação de 

suas fotos e imprimi-las (Kim, 2014), exerceu forte influência com suas perspectivas 

e iluminações, gerando cores interessantes. 

 

Figura 28 - Joel Sternfeld 
 

 
 

Fonte: Do Autor (2014) 

 

Com estes aspectos, foram realizadas fotografias na viagem da 

autora ao Rio Grande do Sul no final de 2014, alternando destaques de urbano e 

natureza e intercalando intensidades de cores e contrastes de iluminação nas 

fotografias, juntamente com perspectiva para ressaltar a amplitude de espaço nas 

paisagens gaúchas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente projeto era realizar um ensaio fotográfico 

autoral com tablet, descobriu-se ainda mais sobre os efeitos gerados pelo sol nos 

horários de maior pico (entre 10 e 16 horas), gerando inclusive transparências 

quando muito intenso. Com planejamento e produção terem iniciados no primeiro 

semestre de 2014 e finalizado em dezembro do mesmo ano, conseguiu-se capturar 

aproximadamente 900 imagens, sendo 80 pré-selecionadas, 22 selecionadas e 

aplicadas no layout de apresentação.  

Este período foi de grande aprendizado para a criatividade e 

refinamento do olhar fotográfico na captura, com ângulos e cortes bem diferentes 

dos que eram feitos no princípio. 

Para uma maior otimização do trabalho em buscadores, como 

Google, e compartilhamento no Facebook, estudou-se sobre MetaTags, algo 

praticamente desconhecido pela autora. O conhecimento sobre percepção visual e 

as artes após o surgimento da fotografia, e posteriormente da web, mudou 

completamente a visão da autora sobre a arte nos tempos atuais, pois muitas das 

vezes eram severamente criticadas por não ter um entendimento do que elas 

realmente eram ou representavam.  

Uma das maiores dificuldades do projeto foi manter uma paleta 

cromática similar nas imagens do Rio Grande do Sul, pois foram poucos dias de 

produção e o tempo com forte cerração34, encobrindo os raios solares e gerando 

imagens bom baixa intensidade tonal. 

Espera-se que este trabalho contribua para a disseminação de 

novos olhares fotográficos para as imagens realizadas com aparelhos mobiles, 

assim como o estudo das gradações geradas pela luz natural e desenvolvimento de 

projetos fotográficos autorais. 

                                            
34 Definição do termo cerração se encontra disponível em: < http://www.dicionarioinformal.com.br/ 
cerra%C3%A7%C3%A3o/> 
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ANEXO A - Toni Pires 

Pesquisa qualitativa realizada com Google Forms em 03/11/2014 

 

1. Qual a influência da iluminação nos seus trabalhos? Total influência, por 

escolher uma mídia com limitações, preciso sempre de luz, para meus registros, e 

acabou sendo um grande exercício, aprender a encontra-la nos pontos mais 

diversos. 

 

2. Como foi a escolha pela fotografia de celular? Sempre quis ter um 

equipamento que me deixasse mais próximo das pessoas, sem chamar tanto a 

atenção. A escolha pelo celular foi única e exclusivamente pelo fator de pouca 

interferência. Não queria ser visto como ö fotógrafo", e sim, poder circular 

normalmente pelos locais onde escolho fotografar. 

 

3. O que acha do mercado autoral de celular? Eu na verdade não faço distinção 

sobre celular ou outro equipamento. Para mim tudo é apenas fotogrtafia. E vejo o 

mercado autoral na fotografia se expandindo cada dia mais. 

 

4. Qual sua opinião sobre a fotografia de celular como trabalho autoral? Me faço 

repetitivo, não separo fotograifa feita com celular ou com outros equipamentos. Para 

mim o celular (que na verdade eu sempre personifico, é iPhone) é apenas mais um 

equipamento que uso para fotografar, assim como escolho uma lente, uma camera, 

flashs porteateis ou de estúdio. Não vejo essa separação. Seria como perguntar 

como é a fotografia de meedio formato? Ou seja o celular é apenas uma camera a 

mais no meu "parque tecnológico). Quando vou desenvolver um projeto, sempre 

penso que equipamento vou usar, pode ser que escolha o iPhone ou outra câmera. 

 

5. Como é feita a divulgação dos seus projetos autorais? Uso muito as redes 

sociais, mas tmabém tenho uam galeria que me representa Espaço Ophicina. E 

"coloco"muito meu tablaho fora do pís, em Galerias de NY, Miami e Los Angeles. 

Tem um espaço muito bom para trabalhos autorais fora do páis, muito melhor e mais 

estruturado do que aqui. 
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6. Qual a plataforma que dá mais retorno, é mais eficaz? O instagram já foi a 

melhor plataforma, hoje ele está um pouco saturado, mas ainda funciona bem. Mas 

eu trabalho buscando novas galerias e espaços e envio meu trablaho diretamente 

para apreciação. Tmb participo de muitos concursos fora do país, tem se mostado 

muito eficiente para divulgar e até para captar recursos 

 

7. Porque o iPhone para os trabalhos autorais? Maior liberdade, ter um 

equipamento sempre presente. Isso ee o fator decisivo, junto com a menor 

interferência que ëu causo"no espaço escolhido para fotografar. 

 

8. O que acha do mercado autoral no Brasil? É possível viver disso no Brasil? 

Acho que vem amadurecendo, mas para novos artistas é muito fechado. O mercado 

brasileiro de fotografia, em geral é muito fechado, medroso eu diria. Poucos arriscam 

em novos artistas ou profissionais. No autoral, ainda temos poucos curadores e 

poucos "pensadores" livres. Mas é complicado falar do mercado autoral brasileiro, eu 

por exemplo estou à margem deste mercado, e critica-lo pode parecer revanchismo, 

mas de verdade faço uma análise fria deste mercado. Muitas vezes o "nome" vale 

mais que a obra.   
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ANEXO B - Emma Boff e Juventino Bolfe 

Pesquisa qualitativa realizada via telefone em 03/05/2015. Possuiu a 

finalidade de informar as datas das construções retratadas. 

 

 

 

Possui aproximadamente 70 anos 

   

Pertence a Onorina 

Maggi, aproximadamente 

120 anos também 

Possui aproximadamente 

120 anos 

Possui aproximadamente 

120 anos 

 

6. Quantos anos possuem os parreirais da fazenda? Eles possuem a mesma 

idade da fazenda, tendo sido criados 67 anos atrás, mas a primeira colheita seria 

realizada apenas dois anos após. Possui uvas Niágara e Isabel. 



66 
 

ANEXO C - Juventino Bolfe 

Pesquisa qualitativa realizada via telefone em 03/05/2015. Possuiu a 

finalidade de informar as datas das construções retratadas. 

 

 

Dionysio Bolfe acompanhou e fez o projeto, sendo então construído por Olivio 

Bergoza e seus servente. Teve sua construção finalizada em 1989. 
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ANEXO D - Orlando Azevedo 

Pesquisa qualitativa realizada com Google Forms em 01/06/2015. 

 

1. Nome Completo:  

Orlando Manuel Monteiro de Azevedo 

 

2. Termo de Consentimento e Esclarecimento: Eu, Ohanna Schmitt Bolfe, 

responsável por esta pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso. Estou lhe 

convidando a participar desta pesquisa como voluntário, tendo como objetivo tratar 

das tecnologias mobiles para fotografia autoral. É importante esclarecer que durante 

o período da pesquisa você terá o direito a esclarecimentos, bastante apenas entrar 

em contato com a autora. Você também possui o direito de retirar sua autorização a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de retaliação ou prejuízo de sua parte. 

Aceito os Termos 

 

3. Termo de Autorização: Após a leitura deste documento, declaro estar 

suficientemente informado, ficando clara minha participação de forma voluntária e da 

possibilidade de retirar minha autorização a qualquer momento, sem perdas ou 

penalidades 

Aceito os Termos 

 

4. Como descreveria a relação entre equipamento e fotógrafo? Claro que 

equipamento é importante tanto quanto boas tintas, telas e pinceis para um pintor. 

Não é essencial pois com qualquer câmera se pode realizar uma grande foto e obra. 

O que importa é quem está por detrás da Câmera. O olho de quem vê e como vê e 

acima de tudo interpreta e lê. No meu caso contudo as câmeras além de serem uma 

extensão de mim têm impregnadas meu cheiro e conspiração. 

 

5. Que recomendações daria para uma pessoa almejando iniciar sua carreira na 

fotografia autoral? Desejo de saber e aprender. Ter a humildade como pauta 

principal. Toda a fotografia é autoral mas para ser obra e arte exige um profundo 

desprendimento e desaprendizado. Deixar que o tema o escolha. Que mergulhe 

noutras áreas do saber-filosofia, antropologia, sociologia, poesia, música. Que some 
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e amplie seu saber. A fotografia é um atestado do que é, pensa e de sua formação. 

 

6. Como está o mercado brasileiro para projetos de fotografia autoral? Criação e 

arte sempre foram um labirinto e acima de tudo uma missão. Projetos e seu 

desenvolvimento sempre foram um caminho de enorme complexidade e dificuldade. 

Uma barra muito pesada. Muito difícil ganhar dinheiro com fotografia e ter o devido 

reconhecimento e merecimento. Há que ter dentro uma grande paixão e uma 

entrega diária. Fotografia é acima de tudo um modo de vida, de ser e de estar. 

 

7. Quais os tipos de mídia você utiliza para divulgação de seus projetos 

autorais? Cada vez mais busco finalizar meus projetos os editando e publicando em 

livro pois deste modo é possível ampliar o elenco de interessados e de sua obra ser 

mais vista. Mas sempre fotografo para mim. Há em mim uma profunda necessidade 

de fotografar para me conhecer e ir ao encontro do outro. 

 

8. Utiliza domínio próprio ou redes sociais? Porque? Uso muito o face mesmo 

que tenha um lado patético de coluna social que não gosto. Mas sabendo filtrar tem 

coisas maravilhosas. Quase todo o dia posto uma imagem que tenha realizado no 

sentido de compartilhar emoções e meu modo de ver e fotografar. É um forum de 

qualquer modo que às vezes surpreende mas, muito silencioso e social. Muitas 

vezes uma grande foto tem apenas uma dúzia de likes e passa quase batida. Se for 

uma imagem de algum conhecido fotógrafo mesmo que não seja uma excelente 

imagem terá centenas de likes num aplauso de revista caras e sem qualquer critério 

crítico. 

 


