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1 INTRODUÇÃO 
 

A ideia da produção desta narrativa visual, materializada em um fotolivro, surgiu a 

partir do contato e da aproximação com a fotografia publicitária que apresenta possibilidades 

de intervenção e manipulação da fotografia para fins criativos. Dessa forma surge o anseio de 

produzir fotografias que possam ser ressignificadas através de intervenções pela pintura com 

o objetivo de instigar o imaginário das pessoas, mostrando que existe um lado invisível dos 

objetos que muitas vezes não enxergamos, não por estarem escondidos, mas por não estarmos 

atentos a esses pequenos detalhes do cotidiano, em concordância com o conceito de 

invisibilidade dado por Brissac (2004).  

“Olhos da mente - o invisível nas casas” é um fotolivro construído através de 

intervenções, cuja reflexão teórica e modo de produção está presente no projeto experimental. 

Este se dá em andanças por casas com um olhar atento aos detalhes que cerca aquele espaço 

no acréscimo de intervenções através da pintura, buscando outros modos de significação 

destes espaços que vão além do olhar cotidiano, ressignificando os objetos das casas. 

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

foram escolhidas para serem registadas ao longo da pesquisa, pela forte relação das pessoas 

com seus lares, repletos de histórias, lembranças e objetos que constituem essas casas. E foi 

justamente por esses objetos domésticos que esse trabalho se interessou a ir além, no desafio 
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de ressignificar esses itens a partir de um olhar atento a todos os detalhes, a fim de retratar o 

lado invisível desses objetos, que em muitos casos escondem olhares, pessoas, animais e 

seres. 

 
 
2 CONCEITO DA NARRATIVA VISUAL 
 

Com esta produção fotográfica, busca-se dar outro sentido aos objetos do cotidiano na 

intenção de instigar o imaginário dos espectadores apresentando esses objetos através de outro 

olhar, assim tornando-o agente da obra. Para promover a aproximação da obra e espectador, o 

formato escolhido para apresentação do projeto foi o do fotolivro. 

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

a história da fotografia e dos livros, como apresenta Horácio Herdandez: 
 

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

elementos formais e materiais (HERNANDEZ, 2011, p. 6) 

 

Por a fotografia assumir o papel principal da obra e possibilitar a interatividade com 

espectador esse formato foi o mais apropriado para transmitir a ideia proposta pelo projeto por 

se tratar de um projeto que busca encontrar o invisível dos objetos através da exploração dos 

espaços, além de buscar colocar o espectador como agente na obra. 

Para isso, escolheu-se uma caixa de fósforo, ligando-se ao conceito do projeto, o de 

apropriar-se de um objeto cotidiano e transformá-lo. Assim a caixa de fósforo se converte em 

um fotolivro (imagem 01). 

O fotolivro tem 12 fotografias em seu interior, que foram divididas em três séries: 

Alienígenas, Animais e Pessoas, separadas de acordo com a relação do ressignificado 

estabelecido pela releitura do objeto. A série Alienígenas leva esse nome precisamente pela 

ligação que as fotografias fazem ao tema, retratando objetos/seres desse universo, como 

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

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

nessas casas, pessoas cheias de talentos e histórias, como os exemplos da Bailarina e da Nega 

Fulô. 
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Imagem 01 – Fotolivro  

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
 
3 SEQUENCIA DAS IMAGENS COM LEGENDAS  
 

 
Imagem 02 – Triste despedida da Série Alienígenas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
Imagem 03 – Viajante Espacial da Série Alienígenas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 
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Imagem 04 – Estrela Temperamental da Série Alienígenas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
Imagem 05 – Ovni da salvação da Série Alienígenas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
 

Imagem 06 – Salsicha da Série Animais 

 
Autoria: Murilo Giaciani 
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Imagem 07 – Eureka da Série Animais 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 

 
Imagem 08 – O canto da máquina da Série Animais  

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
Imagem 09 – Ambiguidade da Série Animais 

 
Autoria: Murilo Giaciani 
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Imagem 10 – Giro da liberdade da Série Pessoas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
Imagem 11 – Nega Fulô da Série Pessoas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
Imagem 12 – Prendedora de livros da Série Pessoas 

 

 
Autoria: Murilo Giaciani 
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Imagem 13 – Afeto da Série Pessoas 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

O primeiro método utilizado foi o fotográfico que começou antes mesmo de ligar-se a 

câmera, a busca pelo ângulo inicialmente ocorre sem o uso do aparelho fotográfico, antes foi 

preciso sentir o objeto, tocá-lo e olhar por todos os ângulos possíveis, de longe, de lado, de 

cima, de baixo, utilizando-se a metodologia de andar do flâneur (BENJAMIN, 1994), ou seja, 

de modo lento e atento, que colaborou para a percepção dos objetos, reconhecendo todos 

espaços, intimidade que o olhar pela câmera não possibilita. 

Encontrado o ângulo “invisível” deu-se outra busca, dessa vez pelo cenário adequado 

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

criando um novo enredo entorno do objeto capaz de transmitir a ideia proposta, levando-a 

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

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

Com a escolha do ângulo e do cenário ideal, objeto e cenário foram submetidos a um processo 

de limpeza antes do ato fotográfico.  

Com os registros prontos iniciou-se a parte de ilustração das fotografias, que foram 

submetidas a diversos estilos de ilustração, tendo como referência fotógrafos contemporâneos, 

como Sean Charmatz4 e Rafael Mantesso5, que elaboram suas ilustrações a partir de traços 

através da ferramenta Illustrator ou Photoshop do pacote Adobe. 

Antes de adentrar especificamente aos processos de criação das obras,faz-se 

necessário apresentar o conceito de criação da Faya Ostrower (1993) que apresenta a 

                                                
4 @sean_charmatz   
5 @rafaelmantesso   
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subjetividade que esses processos de criação desenvolvem-se, justificando a descrição do processo 

de criação a seguir. 

Faya (1993) propõe a criação a partir da individualidade do homem e dos aspectos de sua 
época. A criação, portanto, caracteriza-se pela transformação das ideias do imaginário para o real, 

a sua forma, originada a partir de outra forma, que nasce por esses três pilares: consciência-
sensível-cultura. Assim, a criação tem o seu caráter único, devido o surgimento da criação a partir 

da singularidade de cada indivíduo de ver e sentir o mundo. 

A primeira tentativa deu-se pelo meio digital, mesmo método utilizado pelos artistas 

citados anteriormente. Nessa tentativa a falta de prática com a ferramenta utilizada para 

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

além desse estilo criar traços bem definidos, sem envolvimento com a fotografia, criando uma 

barreira entre fotografia e ilustração (figura 14). 

 
             Figura 14 - ilustração digital menina lendo 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

 

Entretanto, esse estilo ajudou a elaborar os primeiros traços das intervenções e 

evidenciou a necessidade de realizar rascunhos manuais antes de qualquer tentativa de 

ilustração. Além disso, o contato com as ferramentas digitais ajudou a corrigir as imperfeições 

dos objetos, como trincados, desgastes de uso, manchas, que de certa forma estavam 

comprometendo as fotografias e desviava a atenção do objeto. Realizado esse primeiro teste 

notou-se a despadronização entre as fotografias, visto que entre elas haviam fotos preto e 

branco e outras coloridas. 

Por conta disso e pela relação do projeto com o pictorialismo (MELLO, 1998), que 

desenvolve a fotografia como arte, e a fotopintura (CHIODETTO, 2011) que surge como uma 

forma de retoque nas fotografias em preto e branco, optou-se pelo uso do preto e branco em 

todas as fotos, padronizando-as dessa forma, criando um conceito artístico mais sólido para o 

projeto em sintonia com a história das técnicas utilizadas. 

Devido a essa primeira dificuldade com as intervenções foi necessário dar um passo 

para trás e iniciar o trabalho manual de elaborar os rascunhos de cada foto com os traços 
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planejados por meio de lápis e papel. Por tanto, todas as fotos escolhidas foram impressas em 

papel sulfite no formato 15x21cm para a criação dos rascunhos (figura 15).  
 

Figura 15 - Rascunho 

 
Autoria: Murilo Giaciani 

Por esse método o avanço foi muito grande, pois a facilidade com o manuseio do lápis 

possibilitou realizar vários testes em um pequeno espaço de tempo. Outra vantagem da 

elaboração dos rascunhos foi o fato de poder tocar e analisar a foto mais de perto, gerando 

mais liberdade criativa e por efeito novas ideias de intervenções. 

Esse contato com lápis acabou evocando um grande prazer pelo trabalho manual, em 

especial pela pintura, relacionando-se com a prática da fotopintura que surgiu como uma 

técnica de retoque de imagens em preto e branco, que utilizava de diversos pigmentos e tintas com 
o auxílio de pincéis, escovas e algodão para realizar o processo, como explica (CHIODETTO, 

2010). 
Dado esse primeiro passo na questão das imperfeições da imagem fotográfica em preto e 

branco, os pesquisadores como aponta (ibid., p. 6, 2010) “passaram a investigar a possibilidade de 

fazer o mesmo com tintas coloridas, para mimetizar as cores da natureza, aumentando o grau de 
realismo das fotografias. 

Assim, como apresenta Chiodetto (2010) por volta de 1863 o mesmo criador do carte de 
visite, Eugène Didéri desenvolve o processo de fotopintura a partir de uma base fotográfica de 

baixo contraste em que aplicou tintas coloridas. 

Guiado pelo desejo de realizar o trabalho manual e através da técnica apresentada 

desenvolveu-se outra técnica de ilustração por meio da pintura.  

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

especificamente a aqualine. Para essa tentativa foi necessário utilizar um papel com uma 

gramatura maior, a fim de aderir a tinta com facilidade. Desse modo foi escolhido o papel 

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

facilidade. 
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Novamente o objetivo desejado não foi atingido.  Apesar da tinta aquarela envolver-se 

com o papel, ela não aparece em cima de tons mais escuros dificultando o processo, visto que 

as fotos variam entre tons de preto e branco (figura 16).  
               Figura 16 - Rascunho aquarela 

 
Autoria: Murilo Gaciani 

 

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

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

A solução encontrada foi através da tinta acrílica devido a sua composição mais sólida, capaz 

de realçar os traços. Foi a partir então da tinta acrílica combinada com o papel fotográfico 

fosco no formato de 15x21 que o projeto foi consolidado (figura 17). 

 
Figura 17 - ilustração tinta acrílica 

 
Autoria: Patrick Dantas 

 

Com base nos rascunhos e com o pincel na mão iniciou-se o processo de ilustração das 

12 fotos selecionadas. Para iniciar as ilustrações foram escolhidas nove cores de tintas 

acrílicas da marca Acrylic, entre primárias e secundárias, como: amarelo, amarelo escuro, 

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

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

uso de luz e sobra. 
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Os traços foram gerados a partir de dois pincéis, um com cerdas mais finas e outro 

com cerdas volumosas. O primeiro foi utilizado na maior parte do projeto para criar os 

primeiros contornos da ilustração devido a suavidade do seu traço e perfeição. Por essa 

característica também foi usado na finalização das intervenções dando retoques, como 

acabamento e pontilhismo. O segundo pincel foi utilizado apenas nas ilustrações onde havia 

grande volume de preenchimento, agilizando dessa forma o processo.  

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

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

arredondada, escolhida justamente por essa característica para a criação dos olhos dos 

personagens. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Diante do percurso de andar, fotografar e intervir na fotografia, percebe-se que a 

produção fotográfica não se liga somente ao ato de fotografar, mas perpassa um “antes” e 

“depois”. Conclui-se também que a fotografia não está apenas no processo de produção, mas 

pode ter continuidade no olhar do outro, entrando como parte integrante deste “depois”. 

Esse depois foi alongado ao olhar do outro como uma experiência que foi além do 

projeto da produção do fotolivro. Utilizou-se a mídia social instagram para veicular algumas 

imagens do mesmo. Assim, percebeu-se na prática o conceito de Rancière (2012), de 

espectador emancipado, em que o espectador não é visto como alguém passivo, mas é capaz 

de criar histórias.  

Ao postar algumas das fotografias desta narrativa, o “giro da liberdade” (imagem 10), 

por exemplo, apareceram diversas interpretações da obra, como: anjo, bailarina, luminária, 

buda, porta bandeira de escola de samba, bomba de Hiroshima, entre outros. 

Todo o processo, desde antes da produção e recepção, nos mostram o potencial 

criativo da fotografia e a sua abertura à relação com outras linguagens, como a pintura, 

mostrando que o fazer fotográfico está além do ato fotográfico. 
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