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1. Introdução

O  presente  relatório  tem  como  objetivo  descrever  de  maneira  formal  e  detalhada  o 

desenvolvimento  do  trabalho  destinado  ao  Projeto  Integrador  do  4º  período  do  curso  de 

fotografia,  com sua conceituação,  objetivos,  referência e etapas.  Tal  apresentação segue o 

modelo  proposto  pela  Prof.  Dunya  Azevedo  e  disponibilizado  aos  alunos  no  início  do 

semestre letivo via SINEF. 

O projeto a seguir possui gênero artístico autoral, uma vez que apresenta uma proposta de 

cunho social e comportamental embutida, ou seja, com objetivo claro a fim de questionar 

valores e postura da sociedade atual através de imagens artísticas que levam o expectador à 

uma reflexão pessoal e/ou coletiva. 

2. Objetivo e conceituação

Tema: O ritmo impresso na sociedade atual e seus impactos no comportamento das pessoas.

Título: A apreciadora e os apressados.

Conceituação:  É sabido que o regime atual da sociedade possui diversos fatores, como o 

modelo econômico capitalista, que obriga os cidadãos a se submeterem a uma, muitas vezes, 

árdua e dura rotina pela sobrevivência. Segundo o dicionário, rotina significa:

“s.m. Sucessão de tempos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares na 

natureza e nas artes (na linguagem, na poesia, na música); cadência, compasso: ritmo 

poético. A palavra vem do grego rhythmos, que significa movimento compassado.” 

Acordar cedo, tomar café, se arrumar, sair para o trabalho. O mesmo caminho feito ontem 

será percorrido hoje e prospectado amanhã. “Deus ajuda quem cedo madruga”, diz o ditado 

popular. É preciso se apressar, pois o ônibus está a caminho. Hora de almoço: são duas. Às 

vezes apenas uma. É melhor voltar, pois o expediente ainda não acabou. A aula à noite é 

importante, pois vai possibilitar uma vida melhor no futuro, para mim e para os meus. Os 

olhos fecham. O sono vem. Amanhã, reinicia o processo.

O ritmo anda acelerado. As pessoas já não possuem mais tempo vago, para sua família, para o 

seu lazer, para elas mesmas. No seu lugar, a pressa. Suas vontades viraram itens na lista de 
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compromissos. Entre o supermercado e pegar as crianças na escola, estão o salão de beleza às 

19h30 ou o futebol às 21h. Mesmo os grandes centros urbanos sendo organismos vivos e 

pulsantes  - e talvez por isso, eles são repletos de atrações interessantes e belezas espalhadas 

por todos lados.  Mas já  não reparamos mais,  não apreciamos mais.  Estamos com pressa, 

temos hora marcada para o próximo compromisso.

Objetivo: O objetivo central do projeto é questionar tais pontos no comportamento atual da 

sociedade:  ritmo acelerado e  inexistência  de  tempo (por  falta  de  opção ou  escolha)  para 

reparar no ambiente à nossa volta e na rica diversidade de vida acontecendo nele. Esse ritmo 

acelerado é mesmo necessário? É possível mudar, desacelerar? Vale a pena? O que se perde e 

o que se ganha com isso? São questões que a sequência de imagens pretende despertar no 

espectador.

3. Desenvolvimento do projeto

Foram necessárias três saídas fotográficas para o desenvolvimento do projeto, realizadas entre 

março e maio de 2015, gerando um total de 301 (trezentas e uma) fotografias para, no final, 

serem selecionadas 10 (dez) imagens. 

Após a produção das primeiras fotos, que foram feitas na região da Pampulha (Igreja São 

Francisco de Assis e Museu de Arte da Pampulha), a orientadora Prof. Dunya Azevedo, ao 

analisar as imagens, sugeriu que as mesmas fossem refeitas em locais onde a quantidade de 

transeuntes ficasse ainda mais evidente, reforçando de maneira visual o conceito do projeto. 

Além  disso,  outra  questão  abordada  pela  orientadora  foi  que  fotografar  em  locais 

especificamente  turísticos  poderia  ir  contra  os  fundamentos  da  proposta.  Sendo  assim, 

buscou-se então locações onde existem de fato particularidades visuais interessantes, mas que 

ao mesmo tempo sirvam de passagem para centenas de pessoas de forma ordinária e rotineira. 

A criação  de  um foco  para  o  local  reforçou  a  proposta  e  melhorou  significativamente  a 

qualidade das fotografias. 

Tecnicamente,  depois  de  inúmeros  testes  quanto  às  configurações  ideais  para  o 

desenvolvimento do trabalho, chegou-se à conclusão que a melhor regulagem da câmera seria 

manter uma velocidade de exposição em torno de 1/5 e 1/10. Desta maneira, seria possível 

“borrar”  o  movimento  dos  transeuntes  e  ainda  diminuir  a  chance  da  personagem 
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“apreciadora" sair tremida na captura. No entanto, para conseguir realizar imagens com uma 

velocidade relativamente baixa como esta,  ainda que estivessem sendo usadas as menores 

aberturas da lente - como f/22 -, em diversas situações de luz abundante, foi preciso fazer uso 

de um filtro polarizador, com o objetivo de ganhar 3 pontos a mais de exposição. Exposições 

mais  curtas  congelariam o momento e a  sensação não seria  transmitida.  Exposições mais 

longas gerariam manchas irreconhecíveis ou até mesmo não seriam registradas na imagem. 

Outro detalhe técnico é que para conseguir realizar imagens com velocidades relativamente 

baixas como essas, fez se necessário o uso de tripé e disparador remoto.

Todas as fotografias foram feitas utilizando uma distância focal entre 12 e 14mm, a fim de 

conseguir  capturar  a  maior  quantidade  de  informações  possíveis  em  relação  ao  cenário/

ambiente escolhido. Um fator interessante vivenciado durante as capturas e que em diversas 

vezes dificultou o sucesso das saídas foi o comportamento das pessoas diante da produção das 

imagens.  Em geral,  quando percebiam a  câmera  tendiam a  não passar  diante  da  mesma, 

principalmente quando reparavam na personagem protagonista,  diminuindo a velocidade e 

desviando seu próprio caminho para trás da câmera. Para diminuir esse impasse percebido 

logo no primeiro dia de captura, a ajuda de outras pessoas foi fundamental, posicionando-os 

fisicamente na lateral da câmera, a fim de ocultar o equipamento da visão dos transeuntes. O 

uso  de  um disparador  remoto  também teve  bastante  utilidade.  O fato  de  não  ter  alguém 

fisicamente atrás da câmera diminui a sensação de que uma fotografia estava sendo realizada 

naquele momento e as pessoas seguiam seu caminho.

A escolha pela estética colorida das fotografias se deve a dois fatores: o primeiro deles é que a 

“sombrinha”  vermelha  utilizada  pela  protagonista  da  série  -  a  apreciadora  -  é  um objeto 

chamativo e emblemático, que faz o papel de “porta de entrada” do espectador na imagem. 

Este objeto, além de ser visualmente interessante, possui um papel importante na imagem:   

ele  representa  a  demarcação  física,  clara  e  confortável  do  espaço  de  cada  indivíduo  na 

sociedade. Guarda-chuvas (assim como sombrinhas) protegem o ser humano das intempéries 

da vida. Em modo monocromático, o personagem perderia significativamente sua força. O 

segundo motivo é que, com dito anteriormente, o objetivo central do projeto é questionar a 

falta de atenção que a sociedade vem dando a este complexo, vivo e colorido mundo em que 

vivemos.
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4. Referências artísticas e documentais

O fotógrafo  Sebastião  Salgado pode ser  citado com uma das  referências  para  o  presente 

projeto,  uma vez que em trabalhos como “Êxodos" e “Trabalhadores”,  Salgado questiona 

valores da sociedade atual, ainda que com uma escolha estética completamente diferente.

O  “Projeto  Êxodos”,  por  exemplo,  conta  a  história  da  humanidade  em  trânsito,  a  qual 

considera perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. No 

Brasil, populações inteiras migram aos grandes centros em busca de melhores oportunidades 

de  trabalho,  mas  nem sempre,  ainda  que  venham a  ter  aumentos  financeiros,  significam 

melhores qualidades de vida. Da mesma maneira, Graciliano Ramos em 1938, já tratava essa 

questão em seu romance Vidas Secas.

Em “Êxodos” e  “Vida Secas”,  os  autores  falam de deslocamento pela  necessidade.  A “A 

apreciadora e os apressados” questiona uma das consequências desta busca frenética e, muitas 

vezes, do achismo de uma vida melhor.
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Projeto	  Êxodos	  -‐	  SebasTão	  Salgado.

“As	  mudanças	  na	  economia	  global	  agravando	  a	  pobreza	  na	  maior	  parte	  do	  Terceiro	  
Mundo,	  a	  migração	  camponesa	  está	  dando	  origem	  a	  cidades	  imensas	  e	  ingovernáveis.”



Outra  referência  utilizada  para  compor  o  presente  projeto  é  um  trabalho  realizado  pelo 

fotógrafo americano Paul Strand (1890-1976), que foi referência na história da fotografia do 

século 20. Suas fotos apresentavam uma abordagem direta da vida nas ruas da metrópole 

industrial, o que era incomum no contexto dos anos 1910 a 1920. 

O trabalho em questão foi uma fotografia chamada “Wall Street”, que segundo o autor, foi 

planejada meticulosamente.  Seu intuito  era  criar  uma paisagem urbana que capturasse  “o 

movimento abstrato do contraponto entre os desfiles das grandes formas negras dos edifícios e 

todas as pessoas apressadas lá embaixo” (WILIANS, 2014, p. 21).
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Wall	  Street	  -‐	  Paul	  Strand

“Eu	  estava	  tentando	  recriar	  o	  movimento	  abstrato	  de	  pessoas	  movendo-‐se	  em	  uma	  
cidade;	  com	  o	  que	  esse	  Bpo	  de	  movimento	  se	  parece	  e	  como	  ele	  é.”	  (Paul	  Strand)



5. Apresentação e projeto expositivo

O tipo de apresentação escolhido para o presente trabalho é uma exposição fotográfica. No 

apêndice deste, serão apresentadas duas opções como sugestão de montagem. Para a entrega 

do  trabalho  final,  foram  selecionadas  10  imagens.  No  entanto,  a  série  já  foi  pensada  e 

predisposta há eventuais edições e alterações no projeto expositivo por parte de possíveis 

curadorias,  sem  que  a  mesma  fique  prejudicada  no  que  diz  respeito  à  sua  força  e/ou 

identidade.

6. Conclusão

Entre  a  ideia  inicial,  a  pesquisa  e  a  execução  do  projeto  levaram-se  aproximadamente  4  

(quatro) meses. Do início ao fim houveram várias alterações, da escolha dos locais à opção 

estética na pós-produção. É importante ressaltar o quão relevante foram as discussões sobre o 

projeto, durante o processo de desenvolvimento deste, com outros fotógrafos e também com a 

orientadora. Ouvir, refletir e entender questões pontuais de quem sabe “ler” uma fotografia 

agregam valor  e  significados  às  imagens  em proporções  não mensuráveis.  As  referências 

também  são  essenciais  quando  se  busca  produzir  um  projeto  coeso  e  estruturado.  Os 

elementos (ou a remoção deles) na imagem passam a fazer mais sentido quando se possui a 

argumentação necessária para defender sua teoria, por mais simples que ela seja ou possa 

parecer.

De modo geral, ter a oportunidade de produzir um ensaio fotográfico desde sua concepção até 

a produção fotográfica,  passando por um profundo embasamento teórico eleva o nível  da 

qualidade  do  trabalho  substancialmente.  A experiência  de  se  concluir  todas  estas  etapas, 

quando orientada da maneira dedicada e assertiva como aconteceu, proporciona ao aluno de 

fotografia uma visão muito mais ampla do estudo e percepção da imagem, não apenas na sua 

contemporaneidade, mas também em relação a todo o acervo e bagagem que o acompanha. A 

partir deste ponto, vê-se e consome-se fotografia de uma maneira bem mais aprofundada. As 

antigas imagens revelam novos significados. As novas imagens já nascem assim.

�8



7. Referências bibliográficas

1.  Sebastião  Salgado  -  Site  oficial  -  http://www.amazonasimages.com/  (Acessado  em 

05/06/2015 as 19h32)  
2. Museu Lasar Segall - http://www.museusegall.org.br/mlsItem.asp?sSume=21&sItem=238 

(Acessado em 05/06/2015 as 19h53)

3.  WILIANS,  VAL.  Quando  a  fotografia  é  genial  /  Val  Wilians;  [tradução  Edson 

Furmankiewicz]. — São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

�9



8. Apêndices

8.1 - Sugestão de projeto expositivo para 2 paredes (No caso de uma única parede, seguir a 

mesma sequência de imagens abaixo):
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Parede	  1

Parede	  2



8.2 - Sugestão de projeto expositivo para mais paredes. Neste caso, aconselha-se a montagem 

das imagens em pares, mas mantendo o mesmo agrupamento (ordem) do modelo anterior, 

como apresentado abaixo:
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