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RESUMO                

    A fotografia esta mais presente no nosso  
dia a dia doque estamos acostumados. Esta-
mos cientes das coisas que vemos, mas não 
as entendemos por completo porque não fo-
camos nossa total intenção nelas. 
 
       Tudo começou com a ideia de relacionar 
o design com a fotografia, mas de que for-
ma? Quanto mais se explica uma foto, mais 
tende-se a complica-las e interroga-las. Por-
tanto uma fotografia sempre teve mais de um 
significado, quando tirada propositalmente. 
Sobre produtos, podemos ter uma opinião 
parecida, conectando-os com a fotografia. 

      Ao registar um produto pela fotografia, 
não apenas o estamos fazendo de modo sim-
plório. Estamos trazendo a tona, todas as 
características e poderes sobre aquele objeto                                        
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ABSTRACT                    

      The photography is more present in 
our day than we could ever imagine. We’re 
known of the things around us, but we dont 
stop do understand them

Everything started whith the idea of taking 
design and photography as a single area, but 
how to do this? More we explain a photog-
raphy, more we complicate them. So a pho-
tograph always had more than one meaning 
, when taken deliberately. About products, 
we can have a similar view, connecting them 
with the photograph.

When registering a product by photography, 
we are not doing just in a simple way. We are 
bringing out all the features and power over 
that object
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INTRODUÇÃO

    Neste trabalho de graduação, terá como 
tema abrangente, a fotografia e o design 
como dois campos interligados. Será dis-
cutido, através de referencias conceituais, 
projetuais, exemplos e métodos  como que a 
fotografia influenciará na representação ou 
retradução do design de produto, seja du-
rante sua criação ou apenas para sua repre-
sentação (produto pronto). 

      A interligação do design com o viver esta 
cada vez mais forte e também de certa forma 
invisível. Quando falamos invisível, entende-
se que não está bem representado no seu 
espaço. Temos que buscar, de formas difer-
entes, para captar designs diferentes (porém 
já conhecidos) mas que não estão a mostra, 
naquele exato momento, de propósito e sim, 
ao acaso. A criação de uma ficçåo puramente 
fotográfica (uma fotográfica que explora 
um tema desconhecido, algo inusitado, que 
traga aversão ao conhecido), um cenário cri-
ado para aquele momento, aquele produto, 
aquela imagem, e com o objetivo de realizar 
fotos que impedem o reconhecimento do 

referente. O design se diferenciou muito do 
conceito de design de antigamente, deixando 
evidente suas mudanças mais bruscas e os 
campos de nova abrangência. 

      O artista, visto antigamente como artesão, 
passou a exercer a profissão de designer, a 
pessoa que buscava opções de qualidades 
formais e funcionais de objetos, espaços, pro-
cessos, serviços, sistemas e mensagens, ten-
do em conta a sua interação com o homem 
e considerando um ciclo de vida completo – 
da produção à utilização e eventual extinção.

      O design não pode mais ser considerado 
apenas uma “forma bonita”, que é essencial 
apenas para chamar atenção do produto nas 
prateleiras ou lojas. Além da estética, o de-
sign engloba muitas áreas por trás das formas 
estabelecidas e não apenas desenhos jogados 
no papel, como uma razão do porque de 
fazer um produto, o que sua ideia, seu con-
ceito vai alterar em nossas vidas. Existe uma 
forma “correta” de desenhar o que se planeja 
e o que se pretendo com o projeto. Isso sig-
nifica desenvolver o projeto não apenas sob 
o aspecto visual dos produtos mas incluindo 
também o projeto para a fabricação, necessi-
dades do mercado e até uma preocupação 
ecológica. “Os melhores designers do futuro 
serão multifuncionais e se sentirão a vontade 
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discutindo pesquisa de mercado, fazendo 
rendering a cores de um novo produto ou 
selecionando o tipo de material que deve ser 
usado no produto” (BAXTER, 1998, p.3). 
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   PRIMEIRO MOMENTO

A ARTE E A FOTOGRAFIA
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FOTOGRAFIA, PINTURA E DESIGN

      Para começarmos a discutir o espaço da 
fotografia no design, é importante ver sua 
evolução conforme o tempo, tanto das ima-
gens como principalmente das câmeras que 
as faziam para termos ideia da sua importân-
cia no tempo.

      No Renascimento, os desenhos e pinturas, 
antes vistos como dotes naturais de quem os 
tinham, deixam de ser vistos dessa forma, 
visto que também grandes artistas passaram 
a utilizar meios técnicos que lhe facilitavam 
suas obras. Albrecht Dürer, em 1535 , tráz 
a público sua Máquina de Retratar, objeto 
que “moldurava” seu alvo (como uma foto) e 
calculava, através da visão e perspectiva, di-
versos pontos cruciais para o desenho ficar 
proporcional. A somatória de todos os mod-
elos de Maquinas de Retratar, deram criação 
as Câmaras Lúcidas, que consistia em um 
prisma fixado a uma haste que permite ao 
observador ver ao mesmo tempo o objeto 
real à sua frente e a imagem dele projetada 
sobre uma superfície

      Porém, antes dessas Máquinas de Retra-
tar, ja existiam indícios de uma câmera es-
cura. Seu princípio era gerar uma imagem 
invertida em uma parede branca de uma 
sala escura, que se projeta por uma pequena 
fresta de uma outra parede ou janela. Leon-
ardo da Vinci, em 1515, foi uma das pessoas 
a utilizar e descrever esse processo novo de 
representação de uma imagem e o Milanês 
Girolamo Cardano, junta a esta técnica, adi-
cionou um disco de cristal para melhorar a 
visão, dando surgimento a primeira lente fo-
tográfica (1550)

Figura 1: Utilização de câmara escura para projetar a      
                 imagem real
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     David Hockney, artista britânico, prova 
que essas técnicas eram utilizadas ate mesmo 
antes do momento em que foram divulgadas. 
Na época Renascentista, o artista pretende 
apenas representar o mundo real em que 
vive, não de forma diferente. Eles reprodu-
ziam as únicas formas e imagens existentes  
e com isso, suas pinturas e desenhos, eram 
a realidade, então qualquer instrumento que 
ajudasse o artista a retratar o mundo da ma-
neira mais fiel possível, não seria ingnorado.

Figura 2: Utilização de câmara escura para projetar a      
                 imagem real

      Hockney analisou diversos quadros da 
época em que diz a respeito e acredita que 
o uso das lentes, já de tamanho e qualidade 
suficientes para substituir o espelho côncavo, 

davam a vantagem de um campo de visão 
mais amplo. E essas lentes, ao contrário da 
lente espelho (produziam imagens normais), 
produziam imagens invertidas porem fiéis a 
sua origem. Assim como a lente, a luz tin-
ha um papel extremamente importante nas 
imagens e efeitos ópticos e era notada por 
Hockney como uma luz forte e artificial “Os 
ambientes retratados são escuros. Aposentos 
com as janelas fechadas recebem iluminação 
de uma única fonte, cuidadosamente monta-
da de acordo com a cena a ser retratada. Mais 
do que uma fonte de luz, uma necessidade 
para que os fenômenos ópticos pudessem ser 
utilizados pelos artistas.” (HOCKNEY, 2001)

Figura 3: Camera Escura, de madeira, de Niepce
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      As imagens, produzidas por essas lentes e 
essas câmeras escuras, poderiam ser fixadas 
através de processos químicos. Esses pro-
cessos, deram início por Nicéphore Niepce. 
Em 1813 Niepce dedicava- se com grande 
tempo a litografia, porém como não sabia 
desenhar, quem marcava as pedras era seu 
filho Isidore, que no ano seguinte, alistou-
se na Guarda Pessoal de Luix XVII, fazendo 
com que seu pai desse inicío a outra técnica 
chamada de Heliografias, cujos suportes ou 
superfícies eram de vários tipos como chapas 
de estanho, papel e vidro.

   Em 1823, tem-se a primeira fotografia de 
natureza morta (Figura 2), tirada por Niepce, 
onde o processo fotográfico que usou era de 
betume de judeia. O betume era dissolvido 
em óleo de alfazema e cobria uma superfície 
com uma fina camada. Após secar, a solução 
exposta a luz, branqueia e torna-se insolúvel, 
obtendo uma imagem positiva e fixa. 

      Famoso pelo seu diorama (representação 
de cenas artísticas extremamente realistas 
porém estáticas) e seus conhecimentos de 
pespectiva e luz, Daguerre explica sua téc-
nica (uma delas ampla cena de vários pla-
nos recortados e que com luzes direcionadas 
e apropriadas com o desenho, davam uma 
impressão de perspectiva jamais vista) pela 

decomposição da luz. Seu cenário composto, 
criava quase paisagens reais que eram ad-
miradas como pinturas.

Figura 4: Registro da primeira fotografia still, feita por Nicé-
phore Niepce, em 1823

      Criou-se o primeiro Daguerreótipo, com 
uma ajuda de Nicéphore Niepce, primeiro 
equipamento fotográfico capaz de registar 
uma imagem da realidade através de reações 
químicas e a exposição a luz. A partir desse 
invento, diversas outros cientistas e pes-
quisadores começaram a se interessar pelo 
invento e aperfeiçoá-lo.

      Tendo em vista os objetos ou salas fei-
tas para criação das imagens, sua evolução 
é nítida. De salas e câmaras escuras utili-



30

zadas para representação da realidade para 
as primeiras câmeras fotográficas, feita por 
Niepce, de madeira onde já existia até mes-
mo um diafragma (série de laminas de metal 
pretas sobrepostas, controlando a intensi-
dade da luz que será introduzida na foto) e 
dispositivos com rolo para papel continuo 
que prefigura o moderno carreto

      A partir desse tópico, concorda-se que 
a fotografia desenvolveu-se paralelamente 
com as artes plásticas. Diversos fotógrafos 
foram grandes pintores e escultores na sua 
época de invento e utilização do equipa-
mento (como Daguerre, Octavius e Hill, Da 
Vinci entre outros) e o fato da fotografia ter 
substituido em parte a pintura/ desenho, de-
sencadeia críticas boas e ruins. Não se nega 
também que a fotografia foi utilizada como 
instrumento na criação artistica. Da Vinci, 
Dürer entre outros recorriam a camera ob-
scura para facilitar o trabalho e Corot uti-
lizou o negativo fotográfico c omo uma chapa 
de gravura. Criava-se entao a arte a partir da 
arte (fotografia e desenho e vice versa       A pintura e a fotografia não são só 

dois tipos de produção e de reprodução 
de imagens que, achando-se numa 
posição de concorrencia, não teriam 
mais do que limitar o território que 
lhes pertence em propriedade para 
chegar a um acordo de coexistencia. 

Figura 5: Diafragma da câmera de Niepe. Laminas de 
                 metal sobrepostas ajudavam na introdução da luz

Susan Sontag (apud SOUGEZ, 2001, p.232) 
resume essa relação dizendo:
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A fotografia é uma empresa de ordem 
totalmente distinta. Sem ser especifi-
camente uma arte, mas que influência 
de total tamanho sobre ela, possui a 
propriedade de transformar em obras 
de arte todos os objetos que toma por 
modelos. Muito mais importante do 
que o problema de saber se a fotogra-
fia é ou não uma arte autêntica, é o 
fato de nos permitir conhecer as obras 
de arte, que cria por sua vez, influi nas 
novas ambições artisticas. É um exem-
plo típico das direções novas seguidas 
tanto pelas artes de vanguarda como 
por artes mais comerciais: a transfor-
mação em meta-artes ou diretamente 
em midia. O Passado fotografado tor-
na-se objeto de enternecida atenção 
em que, com a impressão patética de 
olhar as coisas do passado, se oculta a 
distinção de valores e desaparecem os 
juizos concedidos a história.     

Figura 6: Boulevard du Temple - Paris, 1838 Fotografia
                  feita por um Daguerreótipo

Figura 7: Fotografia feita por um Daguerreótipo



32



33

   SEGUNDO MOMENTO

  TEORIA FOTOGRÁFICA
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FUNDAMENTAÇAO TÉORICA

MOVIMENTOS FOTOGRÁFICOS

      Como base no conhecimento fotográfico, 
e a interligação do tema desde livro com os 
seguintes movimentos fotográficos são de 
fundamental importância. 

  Através dos movimentos, os artistas 
procuravam passar o porque de fazer tal obra 
/ fotografia e o todo o objetivo por trás dis-
so, e que causasse o impacto necessário que 
quisessem.
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PICTORIALISMO

      Para muitos, o retrato continuava a ser 
a finalidade da fotografia. Neste momento, o 
daguerreótipo já nao era mais tão bem visto, 
dando lugares a equipamentos mais adequa-
dos para os objetivos ( Calótipo foi o primei-
ro processo de fotografia utilizando imagens 
em negativo-positivo, antecedendo a foto-
grafia atual), fazendo com que a fotografia 
alcançasse todas as camadas da sociedade e 
começa a aparecer o fotógrafo de rua.

      As composições de Julia Margaret Cam-
eron e Nadar (Gaspar Félix Tournachon) em 
1860   praticamente pertencem as primeiras 
manifestações de uma tentativa de assimi-
lação da fotografia com pinturas (ver fo-
tos acima).  Essa tentativa, obedeceu a uma 
busca formal, recorrendo a processos muito 
elaborados, estas primeiras tentativas ade-
quaram-se melhor ao tema, procurando dar 
uma fotografia chamada artistica, a base de 
temas literários, sobretudo alegóricos. Pelo 
mesmo sentido que se tratava de uma foto-

grafia, muito mais assuntos dolorosos foram 
pintados naqueles dias, mas o próprio fato de 
que era suposto que uma imagem é uma rep-
resentação de algo real, e assim a cena ia ser 
visto, literalmente. 

       Henry Peach Robinson escreve seu livro 
Pictorial Effect in Photography (1986) que 
era levado como um manual pratico para a 
realização de fotografias artisticas, se baseava 
em regras acadêmicas para sua composição. 

Figura 8: fotografia Pictorialista por Henry Peach Robinson
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Figura 8: fotografia Pictorialista por Julia Margaret Cameron
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O objetivo de Robinson passava a ser então:

Portanto para Robinson, as fotografias har-
moniosas podiam ser feitas através da mes-
clagem do real com o artificial e também com 
a expressão absoluta da luz, sombra e forma. 
Em contraste com o que se pretende rivalizar 
com o pintor da epoca, usando cameras e 
lentes foram centenas de pessoas que usavam 
esses meios da fotografia, simples e direta, o 
modo de registrar o mundo ao redor deles. O 
pictorialismo centrava-se na preocupação de 
relacionar o fotografo com a arte que estava 
criando, assim como o pintor com o quadro 
que havia feito, o momento que “registrara”. 
“Um movimento de oposição à conceituação 
e à valorização da fotografia exclusivamente 

      Determinar a lei aplicável. na me-
dida em que as leis podem ser aplica-
das a uma questão que depende, em 
certa medida do gosto e do sentimen-
to. A prestação de uma fotografia, de 
modo a obter o efeito máximo pos-
sível pictórico, e ilustrar com exemp-
los os princípios gerais, sem a qual a 
imitação, pela cuidadosa e precisa que 
seja, haverá pintura e não se elevar à 
dignidade de arte.

como técnica, afastada de seu sentido es-
tético: o pictorialismo define a imagem fo-
tográfica como o resultado da interpretação 
do sujeito-fotógrafo, que atua como um in-
termediário entre o tema/objeto e o medi-
um” define Maria Teresa Bandeira de Mello 
(MELLO, M. Teresa de. Arte e fotografia: o 
movimento pictorialista no Brasil., 1998. p. 
14)

Figura 9: fotografia Pictorialista por Julia Margaret 
                Cameron
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Figura 10: fotografia Pictorialista por Julia Margaret Cameron
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FOTOGRAFIA NA BAUHAUS
ESCOLA DE DESIGN E ARQUITETURA

   Fundada Por Walter Gropius, arquiteto e 
veterano pós primeira guerra mundial, foi 
considerada um paraíso utopico pelos artis-
tas vanguardistas. Procurou aproximar as ar-
tes da época (começo de uma era de design 
inovador) e aplicada, e moderna tecnologia, 
a fim de ajudar a construir um novo meio de 
pensar, igualitário e social.regras acadêmicas 
para sua composição. 

    Enquanto as outras áreas da Bauhaus (ar-
quitetura, tipografia, carpintaria, tecelagem, 
escultura entre outros) caminhavam na es-
cola antes de 1929, a fotografia ainda não era 
conhecida como uma atividade extra cur-
ricular. Apesar disso, após a chegada do hún-
garo László Moholy, o artista dinâmico havia 
se estabelecido como um dos “fundadores” e 
defensores entusiasmados das experimentais 
técnicas fotográficas. Enquanto estava na es-
cola, ele continuou a escrever artigos e livros 
sobre o assunto, incluindo sua Malerei semi-
nal, Photographie, Film (Pintura, Fotografia, 
Filme, 1925), que foi ilustrado com muitas 

de suas próprias fotografias. Ele demonstrou 
vantagens incomuns da câmera e técnicas 
darkroom.

      Para Moholy, não existiam divisões entre 
a fotografia, a arquitetura, a pintura e a es-
cultura, porque em todas as areas, procurava 
buscar a essência do objetivo criado, a es-
tetica formal do “produto” (seja um quadro, 
prédio ou escultura). Tratava-se apenas de 
formas, e a arte é inteiramente a respeito da 
forma.

      Moholy-Nagy defendia a experimentação 
ilimitada com o processo fotográfico. O fo-
tograma, criado por colocar objetos em pa-
pel fotográfico e expô-los à luz, sem o uso do 
aparelho fotográfico, exemplificou a idéia de 
que o meio, anteriormente avaliadas princi-
palmente por sua capacidade de reproduzir, 
era capaz de produzir arte de um modo com-
pletamente inusitado. Em seus fotogramas, 
ele demonstra seu modo de criar usando as 
questões de luz e, em seguida, sendo explo-
rada na pintura moderna simplesmente us-
ando o jogo de luz para criar uma imagem 
radiante de uma mão e pincel flutuante ser-
enamente no espaço adimensional.
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Figura 11: László Moholy, Laboratory Glass Study (1939) - Estudo de Vidro em Laboratório Fotográfico 
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Figura 12: fotograma de Lázló Moholy
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      Este aspecto da fotografia na Bauhaus é 
exemplificada na obra animada da jovem es-
tudante Lux Feininger. filho do pintor e mes-
tre Bauhaus Lyonel Feininger. Sempre car-
regando sua câmera, Lux percorria a escola 
em busca de atividades que poderia transfor-
mar-se em seus pontos de vista, o seu modo 
de enxergar os acontecimentos.

      Possuindo o imediatismo dinâmica da fo-
tografia de imprensa mais inovadores deste 
período, as fotografia de Feininger capta 
um instante dramático que expressa perfei-
tamente a verve jovem e espirituoso que a 
liberdade estava claramente presente em am-
bos os lados da câmera.

Figura 13: Lux Feininger, Werner Siedhoff, Naphtali Rubinstein and Albert Menzel at Protest Rally at the Bauhaus (1931)
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Figura 14: Fotografias de Lux Feininger. É possivel notar em suas fotos a espontaneidade 
                   das cenas, tiradas nos prédios da Bauhaus  
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STRAIGHT PHOTOGRAPHY

Apesar do pictorialismo surgir como uma 
forte relação com a fotografia, de certa for-
ma não passava apenas de uma imitação da 
pintura, porém por imagens prontas, feitas 
por máquinas. Existia um processo de cri-
ação, de alteração e de “produção de ima-
gem” (talvez os estúdios pictorialistas, ten-
ham sido os primeiros estudios fotográficos 
a montar “cenas” ou “cenários” para suas pin-
turas fotográficas). 

      Alfred Stieglitz, fotógrafo que aparece pe-
las suas imagens que transmitiam a necessi-
dade expressiva do artista, teve suas obras 
iniciais bastante influenciadas pelo movi-
mento pictorialista, explorando as técnicas  
de manipulação dos materiais fotográficos 
para criar imagens com tendências plasticas 
ou gráficas. Porém é no meio de sua carreira 
que Stieglitz é reconhecido. Como resposta 
ao pictorialismo, Stieglitz funda em 1907, o 
movimento Photo Session liderado também 
por Edward Steichen.

     O grupo tinha como objetivo mostrar 
que suas fotos passavam a ser valorizadas 
como expressão artistica própria, diferente 
das demais artes. Suas fotos passam a serem 
“puras”, sem modificações, sem retoques ou 
manipulação nos negativos ou cópias. As 
cameras utilizadas porém eram as mesmas, 
obviamente mais apuradas, pois a qualidade 
das imagens exigidas era muito maior.

Figura 15: Alfred Stieglitz –A chegada do Barco, 1907 
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      O grupo tinha como objetivo mostrar 
que suas fotos passavam a ser valorizadas 
como expressão artistica própria, diferente 
das demais artes. Suas fotos passam a serem 
“puras”, sem modificações, sem retoques ou 
manipulação nos negativos ou cópias. As 
cameras utilizadas porém eram as mesmas, 
obviamente mais apuradas, pois a qualidade 
das imagens exigidas era muito maior. Cam-
eras que produziam negativos de grande 
formato copiados por contato em papel bril-
hante, o que  era considerado inapropriado 
para a época, pois não permitia retoques 
posteriores.

      Na mesma época, após ter fundado o 
Photo Session, direciona seus trabalhos para 
os pressupostos da Straight Photography (fo-
tografia direta ou pura). Tendo como princi-
pais nomes Alfred Stieglitz, Paul Strand (ver 
a seguir em referencias projetuais), Edward 
Weston (ver a seguir em referencias pro-
jetuais) e Ansel Adams, o grupo nao difere 
muito do que era o Photo Session. 

      Stieglitz e outros membros do grupo 
começam a valorizar as qualidades estéti-
cas dos materiais fotográficos e a enfocar a 
vida contemporânea, urbana e industrial, 
“pressupondo que a fotografia deveria se tor-
nar ‘artistica’ a partir da exploração criativa 

de seus próprios recursos, ou seja, pela es-
colha do enquadramento, da luz, do tipo de 
câmera, lentes, filmes e papéis fotográficos” 
(ESPADA, Heloisa. Paul Strand: Olhar Di-
reto, 2009. P.8)

Figura 16: Paul Strand, Camera Akeley, New York, 1922
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Figura 17: Paul Strand, Abstraction, Twin Lakes, 
                   Connecticut, 1916
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Nos anos de 1916 e 1917, a revista Camera 
Work, editada por Stieglitz, publica imagens 
de Paul Strand, causando uma reação im-
pactante a quem se dizia entender de foto-
grafia. Ninguem havia ido tão longe a ponto 
de publicar cenas tão cotidianas e reais. Pes-
soas andando com pressa nas avenidas, re-
tratos posados, cenas da vida no campo, no 
trabalho, esses eram os “cenarios” de Strand. 
      
       Com uma câmera escondida em suas 
roupas, para que pudesse captar momentos 
como esses, Stieglitz concordava com Strand 
em suas fotos e acreditava que tudo isso era o 
caminho certo para que a fotografia tomasse 
seu passo para ser reconhecida como arte.  

      Na ultima edição da revista, Strand mos-
trou também composições de naturezas-
mortas, como postes, sombras, potes e fru-
tas. Seu objetivo para essas imagens é que 
passasse a representa-las de forma deslocada 
do cotidiano (fora de seu conceito de objeto, 
fruta, sombra), tornando-as apenas formas 
geométricas puras e sem funcionalidade

Figura 16: Paul Strand, Camera Akeley, New York, 1922
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GRUPO F/64

      O Grupo f/64, cujo nome vem da menor 
abertura do diafragma possivel, obtendo 
imagens com uma grande profundidade de 
campo (ver a seguir em fotografia técnica) 
e com isso uma ótima resolução e detalha-
mento da imagem.

      Assim como na Straigh Photography, o 
grupo, liderado por Ansel Adams, Edward 
Weston, Willard Van Dyke (fundador do 
grupo) e Imogen Cunningham tinha como 
objetivo alcançar aquilo que entendiam de 
“fotografia pura”, ou seja, a fotografia sem 
artifícios técnicos, composição ou ideia de-
rivada de qualquer outra forma de arte, mais 
uma vez contrapondo-se ao pictorialismo.  

      Eles buscavam a arte pura através da foto-
grafia pura e de ótima resolução, preservan-
do ao máximo as características das fotos: 
nitidez, profundidade de campo, foco ex-
tremamente preciso, entre outras carac-
terísticas que garantiriam à fotografia um 
realce expressivo dos detalhes. Além disso, 
a impressão se dava em papel brilhante e 

acetinado, o que garantiria a preservação 
do processo fotográfico genuíno. Essa era a 
forma deles de criar suas obras, explorando 
qualquer tipo de objeto, como plantas, fru-
tas, 

      O material utilizado baseava-se nas cam-
eras de grande formato, com foco extrema-
mente preciso, nitidez e com impressões em 
papel de acetinado e brilhante para realçar as 
qualidades unicas do processo fotográfico.

Figura 18: Ansel Adams
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FOTÓGRAFOS E DESIGNERS

      Entre os fotógrafos e designers contidos 
nesta monografia, não analisaremos alguns 
específicos, mas o conceito por trás de todos. 
Entre um movimento e outro, suas ideias 
sempre trazer a fotografia a tona, como fator 
principal nas obras. Seja em um retrato, uma 
arquitetura ou natureza morta, o objetivo 
não era simplesmente retratar, mas através 
do tema, retraduzir o modo de interpretação 
pela fotografia. 

      E como usar esse conceito no campo do 
design? Não através apenas do produto já 
pronto mas também a partir do seu projeto 
de criação. A fotografia relacionada com a 
criação pode ocupar um papel importante 
e é isso que sera levado em conta neste tra-
balho. O designer deve explorar diversos 
campos para auxílio na sua elaboração de 
projeto, tanto visual como produto.
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EDWARD WESTON

     Um dos principais fotógrafos a tratar neste 
trabalho conceitual, junto com o ingles Bill 
Brandt, pois trata-se de um fotógrafo que 
compoe com suas imagens, porém nao as 
trata de forma objetiva. Suas composições, 
baseadas em nus, objetos, frutas e natureza-
morta, sempre tem algo a passar, alem de seu 
significado visível.

      Iniciou no campo da fotografia com 16 
anos, tirando fotografias familiares e aos 25 
especializou-se em retratos infantis. Porém, 
seu encontro com as obras de Stieglitz e 
Strand, incitou–o a uma buscar formal e a 
abandonar a fotografia comercial. 

      Em 1922, Edward Weston produz uma 
revolução estética e cultural por suas ima-
gens pictóricas. Fotografando “produtos” 
(alimentos, objetos e natureza), busca dar-
lhes uma imagem mais real e inteligível do 
que o próprio objeto ou coisa, assim trans-
formando coisas vistas em coisas conheci-
das.  Ao entrar no grupo f/64, mostra suas 

fotografias de mais impacto, como a simples 
representação de um lêgume (Pepper, 1930). 
Ele prova que a fotografia direta, simples, 
também pode ter um objetivo. Um objetivo 
que só é visto pelo seu estilo. Através de seus 
objetos, cria formas pela sua representação 
fotográfica, e esse era o principal motivo de 
suas obras, como do grupo f/64. A não inter-
ferencias de métodos artisticos, como fazia 
Man Ray em seus retratos e recortes fotográ-
ficos, dava a total liberdade de criação con-
forme fosse o objeto.

Figura 19: Edward Weston
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Figura 20: Edward Weston -  Cabbage Leaf - 1931
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Figura 21: Edward Weston – Pepper (1930)
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GERALDO DE BARROS

      Extremamente importante para o design 
no Brasil, Geraldo de Berros ficou conhecido 
tanto pela suas pinturas como suas fotografi-
as, sendo um dos pioneiros da fotografia ab-
strata no Brasil assim como no movimento 
concretista brasileiro. Estava também ligado 
a arte experimental, porém neste momento 
analisaremos objetivamente suas fotogra-
fias e trabalhos mais vinculados com o tema 
deste trabalho assim com a visão fotografo e 
designer. 

       Da geometria a arte pop, Geraldo sempre 
esteve relacionado em contextos históricos, 
políticos e artísticos. Ao entrar em contato 
com a fotografia, tornou-se seu melhor passa 
tempo, construindo sua primeira câmera 
fotográfica e de uso próprio em 1946 e tam-
bém fundando o Grupo XV, com Athaíde de 
Barros. Dá inicio a suas obras experimentais, 
usando superexposições, grafismo em pare-
des, causando diferentes efeitos de sombras 
em suas fotos. Porém o grupo tende a linha 
pictorialista, o que não o atrai muito e acaba 

saindo do grupo, tornando-se totalmente in-
dependente para suas obras. Suas fotos ex-
perimentais continuam, alterando negativos 
e múltiplas exposições.

Figura 22 - Geraldo de Barros– Fotoformas 
                    (1946)

      Em 1950 realiza sua exposição chamada 
Fotoformas, no MASP, revolucionando a era 
fotográfica no Brasil, fazendo com que ela se 
torna-se uma nova linguagem artística.      
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Todos os seus trabalhos, entre fotos, inter-
venções e pinturas eram criados com um 
propósito, e tinha certeza que com seu tra-
balho, era possível inovar. 

      Em suas fotos, estuda a alternativa de 
mudar a paisagem através de transformações 
em negativos. Sua forma de base (item a fo-
tografar) iria se adequar com a forma final, 
onde o processo durante seria estudado por 
ele. Em 1952 monta outro grupo chamado 
Ruptura, e que iria se tornar extremamente 
importante para a arte no Brasil, com o ob-
jetivo de renovar a arte plástica no país, tam-
bém fazendo uma exposição no MASP. 

       Pela exposição, o grupo tinha por ob-
jetivo transformar a arte abstrata e concreta 
como arte, pois a maior parte dos artistas 
do momento era contra a geometrização da 
arte, ou seja, geometrizar as formas e vol-
umes, renúncia a perspectiva, a presentação 
do volume.

     Sua introdução no Desenho Industrial 
ocorreu ao ajudar a fundar a cooperativa 
de trabalho Unilabor, que visava produzir 
moveis com uma nova proposta de design. 
Geraldo foi fundamental la elaboração do 
logotipo e projetos dos moveis. 

Figura 23: Geraldo de Barrros - Fotoformas (1946) Figura 24: Geraldo de Barros - Estante Modular da Unilabor   
                  (1950)



61

      

      O objetivo de Geraldo era conseguir, de 
alguma forma, socializar a arte, e através da 
Unilabor e a criação de moveis, conseguiu 
seu mérito. Desenhava, projetava e o vendia 
para qualquer pessoa, para que o mesmo a 
usasse da forma que melhor o satisfizesse. 
Alem da Unilabor, mais tarde fundou o es-
critório de desenho industrial e comunicação 
visual Forminform, voltada para a criação de 
marcas e logotipos, tendo seu trabalho influ-
enciado pela arte pop.

      É possível ver nos até nos móveis criado 
por Geraldo a influência da arte nas formas 
simples e concretas. Linhas, cores simples e 
traços retos davam ao design, sua caracterís-
tica mais marcante, como também presente 
em suas fotografias.

Figura 25: Geraldo de Barros – GB01 , Unilabor (1954)

Figura 26: Geraldo de Barros - dupla exposição de imagens 
                   no fotograma gelarina e prata sobre papel - 1949
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Figura 27: Geraldo de Barrros - Fotoformas (1946)
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BILL BRANDT    

      Bill Brandt, fotografo londrino nasceu 
em 1905. Não só famoso por ser discípulo de 
Man Ray (Fotografo durante o movimento 
dadaísta e surrealista e conhecido pelo seus 
retratos onde usava diversas técnicas para sua 
alteração, como solarização que consistia na 
inversão dos valores tonais de algumas áreas 
da imagem fotográfica, que pode ser obtido 
basicamente através da rápida exposição à 
luz da imagem durante seu processamento). 
Ao iniciar na fotografia com seus 20 anos e 
também muito influenciado pelo movimen-
to surrealista, combinou seu interesse pela 
fotografia enquanto arte com o seu trabalho 
de fotógrafo de guerra e fotojornalista du-
rante muitos anos. Porém, são nas suas cri-
ações através de nus e perspectivas deforma-
das que vamos dar interesse.

      Brandt conseguia em suas fotos ligar o re-
alismo às correntes plásticas da época, como 
o surrealismo, transmitindo em suas ima-
gens uma liberdade de interpretação. O uso 
de luzes fortes, alto contraste e lentes grande 

angulares, davam em suas fotos perspectivas 
diferentes do assunto que retratava.    ‘

  

Tanto no fotojornalismo como em suas com-
posições artisticas, era possivel ver seu toque 
de arte e sentimentalismo nas fotos. Sempre 
optava por ressaltar valores como a poesia 
(composição fotográfica) a justiça e o amor. 
Em seus nus, deixa o os olhos se engaram pe-
las suas formas abstratas, que muitas vezes 
misturam o objeto com o espaço, criando 
uma nova linguagem da fotografia.

Figura 28:  Bill Brandt – Nude, Baie des Anges, France (1959)
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Figura 29: Bill Brandt - Nude, London (1954)
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Figura 30: Bill Brandt – Nude, Baie des Anges, France (1959) 
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IRVING PENN

      Irving Penn, fotógrafo norte americano, 
tem seus trabalhos iniciais voltado para a 
moda. Foi um dos pioneiros a introduzir o 
fundo chapado (fundo infinito) no campo 
da fotografia e a elegancia e beleza que con-
seguia através de seus retratos, por fugir do 
casual, fez com que sua fama torna-se válida. 

      Penn revolucionou não só a fotografia 
de moda e retrato mas sim a fotografia no 
modo geral, pois retratava as coisas (fossem 
objetos, paisagens ou pessoas) conforme o 
agradasse e do seu modo característico. Du-
rante sua carreira, fez nus artísticos de valor 
indiscutíveis . 

      Apesar de iniciar com o fundo chapado, 
Penn nunca se privou de usar fundos difer-
entes em suas fotografias. Um dos focos que 
este livro tem sobre seus trabalhos ,é que 
Penn sempre procurou pela fotografia, um 
outro modo de ver e clicar pela maquina fo-
tográfica. Utilizou diversos equipamentos e 
com isso diversas técnicas mas sempre pro-
jetando fotos de altíssima qualidade e que 

estimulasse a percepção de seu público. Em 
seu livro “Still Life”

Figura 31: Irving Penn Cigarrete no 52,  New York 1972
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Figura 32: Irving Penn – Dandelion 1973 
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   TERCEIRO MOMENTO

  FOTOGRAFIA TÉCNICA
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FOTOGRAFIA TÉCNICA
CÂMERAS 

     Para podermos entender um pouco     
melhor dos processos fotográficos dos ar-
tistas e fotógrafos, discutiremos um pouco 
dos aparelhos fotográficos (cameras, lentes, 
luzes) e das técnicas fotográficas (enquadra-
mento, foco, profundidade de campo) assim 
como alguns ambientes fotográficos específi-
cos, como estudios e a ja comentada mesa de 
Still, para objetos pequenos.

       Entre os equipamentos fotográficos, mais 
especificamente as câmeras, podemos en-
contrar alguns modelos como câmeras de 
grande, médio e pequeno formato. No meio 
fotográfico, designa-se por pequeno formato 
todos os tamanhos de filmes 35mm, como 
médio formato os tamanhos de 120 e 127 (6x6 
ou 6x 7 polegadas) e como grande   formato 
todos os tamanhos iguais ou superiores a 
4x5 polegadas, estes, normalmente dispostos 
em chapas. Quanto maior o formato (espaço 
que o filme será exposto) , melhor qualidade 
a imagem resultante terá – melhor definição, 

menos granularidade, tom e gradação de 
cor mais sutil. Esse tipo de câmera está rela-
cionado diretamente à primeira forma de 
câmera de filme em chapa, como a utilizada 
por pioneiros como Louis Daguerre. 

      Se baseava em duas caixas, uma deslizando 
dentro da outra para focalização, com uma 
lente na frente e uma tela de vidro despolido 
atrás. A frente da câmera é conectada à parte 
de trás por meio de um fole opaco, que per-
mite que a lente e o filme fotográfico sejam 
posicionados em vários angulos e distâncias 
entre si. Nás câmeras de grande formato é 
necessario o uso de alguma proteção, como 

Figura 33: Camera de Grande Formato
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aquelas capas de pano usadas antigamente 
sobre a cabeça e a parte de trás da câmera, 
para bloquear a luz ambiente e enxergar clar-
amente a imagem.

      As câmeras de grande e médio formato 
possuem menos recursos automatizados, o 
que exigem uma certa sabedoria nos princí-
pios fotográficos, diferente das de pequeno 
formato (35mm), que não necessitam tanto 
conhecimento técnico. 

      Muitos fotógrafos, discutidos neste trabal-
ho, optavam por usar as câmeras de pequeno 
formato pela “facilidade” momentânea ex-
igida pela foto. Por exemplo, Henri Cartier 
– Bresson usava seus modelos Leica (Range-
finder ou telemétrica) pelo tamanho, quali-
dade e ausência de barulho do obturador ao 
fazer uma foto. 

      Porém as câmeras Reflex (slr – single lens 
reflex), de lente intercâmbiaveis, tomaram a 
frente no mercado por corrigirem 3 proble-
mas técnicos da fotografia: o foco, a medição 
de luz e o erro de paralaxe. Ao colocar no vi-
sor, através de um espelho móvel, exatamente 
a imagem que vai sair na foto, permitindo ao 
usuário visualizar o enquadramento com 
precisão, o foco e a profunidade de campo, 
além de medir a luz não do ambiente, mas a 
que passa pela objetiva e efetivamente sensi-
bilizará o filme ou sensor, criando uma ma-
neira prática, intuitiva e eficiente de se fazer 
fotos.

Figura 34: Primeira Leica usada Por Cartir Bresson Figura 35: Nikon DSLR D90 - camera 35mm 
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LENTES

      Uma lente fotográfica tem uma con-
strução “composta”, que contem uma serie 
de elementos de diferentes formas e de difer-
entes tipos de vidro para ajudar a corrigir 
aberrações. Uma lente de câmera de distan-
cia focal normal geralmente é composta por 
5 a 8 elementos. Por exemplo, uma lente de 
50mm para uma camera 35mm combina 7 
elementos, cinco de luz convergente e duas 
de luz divergente, garantindo uma imagem 
sem distorção e uniformemente nítida.

      A lente (objetiva) é uma das partes 
mais importantes da câmara fotográfica. As 
primeiras cameras escuras eram ausentes 
desse item essencial, porem foi descoberto 
depois que com o auxilio de uma lente de 
vidro, a imagem se tornava de melhor quali-
dade e o campo de visão poderia aumentar.
É um dispositivo óptico composto por um 
conjunto de lentes utilizado no processo de 
focalização ou ajuste do foco da cena a ser 
fotografada. A lente é responsável pela an-
gulação do enquadramento e pela qualidade 
óptica da imagem.

      As objetivas podem captar diferentes 
quantidades de cena diante delas, desde um 
ângulo muito aberto (grande angular ou fish

Figura 36: Lente Leica 35-50mm e Lente Leica 50mm
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eye até uma visão bem estreira (teleobjetiva).
Os tipos de lentes podem varias em Macro, 
Grande Angulares, Fixas, Objetivas de Zoom 
e Teleobjetivas. Usadas em cameras SLR

      As lentes Macro são exigidas quando o 
tema são de pequenas proporções, neces-
sitando um melhor detalhamento, focando 
objetos a pequenas distâncias. Apresentam 
pequena profundidade de campo, devido ao 
zoom muito forte, causando algumas distor-
ções 

      As grande Angulares abrangem um maior 
campo de visão, proporcionando uma pro-
fundidade de campo muito grande, desde 
pequenas distâncias até o infinito. 

Jâ as fisheye (olho de peixe) são grande angu-
lares mais poderosas, podendo abranger um 
campo de visão de 180 graus. Âmbas causam 
distorção na imagem resultante e são  usadas 
também quando o espaço é pouco 

      As objetivas de zoom são consideradas 
lentes normais porém com a diferença de 
poder variar a distância focal e por conse-
quência, variam o campo abrangido e o ta-
manho da imagem. As objetivas de zoom, 
dependendo da sua distância focal, podem 
apresentar distorções grandes e leves na ima-
gem

      As teleobjetivas consistem em lentes com 
grande distância focal, conseguindo capturar 
temas a grande distância, causando desval-
orização na perspectiva e o achatamento da 
imagem, conforme sua distância focais

Figura 37: Angulo de Foco



75

TECNICAS FOTOGRÁFICAS
PROFUNDIDADE DE CAMPO

      Conforme as lentes vão variando suas 
distâncias focais, as lentes podem apresen-
tar uma pequena ou alta possibilidade de 
profundidade de campo. O Diafragma fo-
tográfico é uma estrutura que se encontra 
no interior de todas as objetivas. Equivale 
a pupila dos olhos, sendo a objetiva nossos 

olhos. Portanto tem a função de controlar a 
quantidade de luz que passa através dela. Ele 
é composto por um conjunto de lâminas fi-
nas e justapostas, que se abem e fecham para 
controlar a quantidade de luz.

      O Numero f diz sobre a abertura do dia-
fragma. Ele é medido de maneira inversa 
(quanto menor for o numero f, maior sera 
a abertura do diafragma, portanto mais luz 
entrará). O chamado “número f ” (escala pa-
drão - f/1.0 , f/1.4 , f/1.8 , f/2.0 , f/2.8 , f/4, f/5.6 
, f/8 , f/11 , f/16 , f/22 , f/32 ,   ) é a relação do 
diâmetro máximo da abertura do diafragma 
com a distância focal da lente. Ou seja, uma 

Figura 38: Numero de Abertura e Diafragma
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lente 50mm f/1.8 possui um diafragma com 
abertura máxima de 50/1.8, cerca de 28mm.

      Logo, a objetiva seria o principal con-
trole para escurer ou clarear a imagem. En-
tretanto, ela possui um efeito tão importante 
quanto na nitidez total no momento que fo-
tografar diversos elementos con distancias 
focais diferentes.

       Ao fotografarmos um assunto X, a uma 
certa distância da objetiva, com a intensão 
de pegarmos o restante da imagem, atrás 
do assunto X, sem nitidez, devemos abrir o 
diafragma da objetiva, recebendo mais luz e 
dando menos tempo de exposição para com-
pensar a imagem de fundo, indefinida. Mas 
se fizermos o processo contrario, fechando 
a abertura do diafragma, seu tempo de ex-
posição será mais longo, obtendo uma niti-
dez no assunto X e no restante da imagem 
atras do assunto X.  Esse espaçamento de 
variação para alcançar a nitidez do foco, 
mais proximo ou mais distânte do objeto 
principal, chama-se profundidade de campo. 
    

  Como exemplo podemos pegar as fotos do 
Grupo f/64 (ver referências projetuais) , em 
que um dos principais objetivos do grupo 
fotográfico é a alta profundidade de campo 
e imagens de alta nitidez, explorando os de-
talhes das cenas.
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LONGA EXPOSIÇÃO, SUBEXPOSIÇÃO
E SUPEREXPOSIÇÃO

      Visto que a luz se trata como principal 
fator na fotografia, ela é usada também para 
explorar técnicas fotograficas, sendo uma 
delas a longa exposição. Quando temos lu-
gares onde as condições de luz são ruins, 
para conseguir um efeito satisfatório é preci-
so que o diafragma esteja bem aberto. A téc-
nica de longa exposição consiste em deixar 
o diafragma aberto por um tempo X, deter-
minado pelo fotógrafo, para que a imagem 
fique exposta a luz  do assunto que se deseja 
fotografar.  

      As câmeras SLR apresentam a possibi-
lidade de configurar o tempo de exposição 
mais elevada com 1, 2, 4 ,8, 15, 20 e 30 seg-
undos e também a opção Bulb que mantém 
o sensor da câmera exposto a luz euquanto 
o disparador da câmera. Essa ténica era uti-
lizada pelos primeiros fotógrafos sem ao 
menos eles saberem, pois na epoca, o prob-
lema estava em conseguir fixar a imagem em 
algum material. No uso do Daguerreótipo, 
os objetos em movimentos não eram capta-

dos devido a longa exposição da fotografia. 
Por isso indagavam o porque das ruas nas 
fotos sairem na maioria das vezes, desertas.

      Em uso da super e subexposição, se trata 
do alto ou baixo índice de luz sobre o assunto 
fotografado, porém não se deve a luz externa 
e sim a quantidade de luz que entra no sen-
sor. Quanto maior a velocidade, menos luz 
entrará, então se um objeto sai subexposto, 
ele está escuro e ausente de luz. O contrário, 
estará superexposto, então a fotografia estará 
“estourada” (uma fotografia com excesso de 
luz). Alguns fotógrafos utilizam essa técnica 
para compor suas imagens e darem carac-
terísticas as fotografias. Algumas fotos neste 
trabalho utilizam desta técnica (ver fotos em  
Desenvolvimento de Conceito - Fotografias)
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     QUARTO MOMENTO

               O PROJETO
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PROBLEMATIZAÇÃO

   Com base no tema apresentado, o desen-
volvimento do conceito da fotografia de 
produto mostrado pretende reformular o 
modo de analisar e representar os produtos 
visualmente, dando características a fotogra-
fia, diferenciando a das fotografias basicas de 
representação de produto (apenas o fundo 
branco) e dando uma possivel retradução 
do objeto. Essa representação basica con-
stiste em fotografar o produto em estúdio, 
em fundo infinito (geralmente branco, para 
dar contraste ao produto) ou em uso, com a 
utlização de luzes auxiliares (flashes ou luz 
continua) e de lentes de pouca distorção (de 
grande angulação) para nao afetar as carac-
terísticas do produto

      A utilização da fotografia still para produ-
tos tem como objetivo mostrar o produto 
em sua melhor aparência para o consumi-
dor, toda sua qualidade estética e melhor 
visão apenas. Esse tipo de fotografia teve sua 
primeira imagem por Niepce em 1823 (ver 
foto pag. 3), representando uma mesa com 
objetos (natureza morta) e foi também con-

hecida como a primeira fotografia fixada em 
um material. A partir desse ponto e pelas 
limitações dos equipamentos utilizados (lim-
itação no tempo de exposição, luz na imagem 
e qualidade optica), era possivel apenas esse 
tipo de foto, ou seja, fotos com personagens 
imóveis.  Após a melhoria do equipamento, 
era possivel fotografar em movimento, com 
curto prazo de exposição para fixar a ima-
gem, fazendo com que o método de fotogra-
fia still fosse deixado de lado, dando início 
a fotografias de retrato e com isso, o picto-
rialismo (pintura através da foto), explicado 
mais pra frente.

     Tendo em mente utilizar esse método de 
fotografia para uma retradução no design, 
será usado o mesmo equipamento de foto 
em estúdio, como camera fotografia digital 
SLR e analógica 35mm, luzes auxiliares (tan-
to flashes como luz contínua ou luz natural/
ambiente), diferentes tipos de lentes (grande 
angular, zoom, macros, fixas, teleobjetivas), o 
ângulo de visão para cada foto, cada produto.

      Porém como transformar isso em uma 
foto em que se possa adquirir outros tipo 
de informação, subjetivas a esse produto? E 
como expor esse design de forma que explo-
rem a sua diversidade, que mostrem toda a 
sua essência, ou apenas parte dela, para que 
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transmita algo inusitado? 

      O designer , tanto de produto como visual, 
atráves da sua criação, torna-se muito limita-
do a suas pesquisas e analogias, baseando-se 
principalmente no desenho. Neste trabalho, 
sera apontado como critica a sua evolução 
dentro do seu campo de trabalho, e onde que 
ele pode buscar alternativas de explorar o 
ja conhecido. No caso de produtos prontos, 
porque não modifica-los através da foto para 
obtenção de algo “novo”? 

      Pelo ponto de vista como fotógrafo, o 
problema está em transformar a imagem 
em algo real, porém só na foto, visto que o 
universo de possibilidades é muito grande 
(o meio como chegar nisso). Dentro dessas 
possibilidades está em passar sensações para 
a pessoa que esta observando, por métodos 
fotográficos, como angulação, exposição, 
enquadramento, ambientes (estúdios ou 
cenários montados), tipos de iluminação 
(luz continua, flash, natural) diferentes lentes 
(ver Fotografia Técnica, p.13). 
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OBJETIVOS

      Transmitir um possível interpretação do 
objeto fotografado tanto em estudio como 
em outros ambientes, uma visão diferen-
ciada através de outros ângulos diferentes, 
enquadramentos alternativos, utilização de 
diversas lentes para outros resultados, luzes 
e exposiçoes da fotografia, mostrando uma 
outra possível linguagem sobre esses obje-
tos ou outros diversos para que sua repre-
sentação no mundo comercial não tenha 
um unico objetivo mas também uma rep-
resentação artistica do produto (exploração 
de formas e da fotografia como arte, e não 
apenas representativa, registrando algo sem 
um objetivo)

      Como designer, a analise feita das fo-
tos terá como objetivo expressar suas for-
mas, cores, texturas ou sensações atraves do 
produto fotografado. O Produto nessa parte 
é extremamente importante

      A abstração do objeto através da foto se 
encaixaria em estudar o objeto a ser fotogra-
fado não em função de suas características 

e particularidades (para que ele serve), mas 
em função do fato de que é um objeto a ser 
fotografado e, de modo mais geral, um ob-
jeto que tenha um futuro a ser percorrido 
(projetado e efetuado para alguém/algum 
uso, do começo ao fim dele). Usando a fo-
tografia como um estudo superficial e ao 
mesmo tempo profundo, reflete-se sobre as 
capacidades e os limites do mesmo em sua 
pretensão de restituir o objeto visado e por-
tanto, sobre suas possibilidades, seus sonhos 
e suas ilusões.

      Esse conceito de foto para produto muda o 
método de analisar um produto, não apenas 
pelas suas funções, mas todas as suas carac-
teristicas juntas (sua forma, sua textura, sua 
ergonomia e sua maleabilidade com o pegar, 
deixar na mesa).  

      Não será apenas baseado nos produtos em 
si mas também em todo um “cenario” de fo-
tografia, assim como também outros “produ-
tos” que possam passar a ideia de um design, 
contruido com a foto. Um método de foto-
grafia em que abrange visões diferentes de 
luzes (natural e estúdio), diferentes angulos 
a busca de algo inusitado por esses métodos. 
A luz na fotografia é essencial, não só para 
que o processo aconteça, como também para 
criar climas, volumes e texturas
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MÉTODO DE PROJETO

       A execução do trabalho e do conceito se 
dá através do desenvolvimento  de pesquisas 
em livros e sites sobre os principais fotógra-
fos, movimentos, equipamento fotográfico e 
técnicas usadas conforme o passar dos anos. 
Também é pesquisado pelo lado do design, 
não de forma projetual, mas conceitual, o 
que se pode criar, analisar, investigar e mu-
dar para um design ser interpretado de for-
ma nova.. Apos a relação de dados adquiri-
dos (pesquisas e testes). 

        Esse trabalho será a execução de um livro 
de fotografias que trabalhará como tema a fo-
tografia de produto, analisada e estudada de 
forma conceitual. Nesse livro, terão contidas 
as pesquisas feitas sobre fotografos e design-
ers que auxiliaram no desenvolvimento do 
ato fotografico e serviram como influencia 
par a o mesmo. O projeto é divido em “mo-
mentos”, em que se entendem diferentes seg-
mentos do tema principal, a fotografia. Esses 
temas passam desde a historia da fotografia, 
voltada para a arte e design, para um estudo 
técnico para entendimento de como fun-

ciona o equipamento básico e também pelos 
principais fotografos e designers envolvidos 
no projeto e a representação de alguns de 
seus trabalhos. 

      O volume final do livro contém 20x20cm 
e a diagramação foi dividida entre os estudos 
teóricos e os praticos, tenso mais relevância 
sobre os praticos,  devido sua importância 
no projeto.  

      Esse livro terá também uma embalagem 
que servira como proteção do volume. A em-
balagem do livro, depois de feita uma pes-
quisa entre concorrentes diretos e indiretos, 
foi elaborada com o objetivo de, alem de pas-
sar sua idéia inicial de projeto e conceito, tra-
tando a fotografia e o design de forma inter-
ligada e diferente, também com o intuito de 
proteger o livro em todos os seus lados e de 
fácil memorização entre seus “concorrentes”. 

   Sua embalagem, alem de funcionar de 
forma convencional, “força” o consumidor 
a usá-la como marca página, devido a seu 
modo de funcionar. O estudo com o mod-
elo foi feito com papel Paraná revestido com 
colorplus, para dar mais resistência, papel 
Duplex, papel Colorplus e cola branca, ap-
enas para estudar seu modo funcionar e esté-
tico.. Foi feito também um modelo volumé-



86

trico do livro final em isopor, expeculando a 
expessura final do trabalho e como iria ser 
suportado dentro da embalagem. O uso do 
velcro também serve como fixador, pra em-
balagem nao abrir sem necessidade

      Embora alguns produtos fotografados 
possibilitam o uso de cor, todas as fotogra-
fias deste trabalho foram feitas em preto e 
branco. O uso da escala de cinzas nas foto-
grafias permite que ainda represente a ab-
stração fotográfica, e mostram a tonalidade, 
o formato e a textura de forma mais explícita. 
Por se tratar de fotografias artísticas, o preto 
e branco sempre prevalecerá e a aparencia 
geral das imagens, e proporciona uma com-
posição que aperfeiçoa todas as composições 
de outras formas visuais.
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BRIEFING DE PROJETO

      Criar uma relinguagem do design através 
da fotografia, usando seus métodos fotográ-
ficos conhecidos e máquinas fotográficas, 
tanto digitais como analógicas para a criação 
de uma material que passe uma outra forma 
de interpretação pela imagem / foto. 

      Público Alvo : Público geral, homens ou 
mulheres, indiferente da idade ou condições 
sociais

      Características Gerais:  Inovar o modo 
de ver, pensar e executar um design, tanto 
visual como produto, de forma a substituir a 
forma clássica de representação de produtos 
(imagem do produto pronto, feita em fundo 
infinito)
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     QUINTO MOMENTO

            FOTOGRAFIAS
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DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO
FOTOGRAFIAS

       A partir de toda a pesquisa feita com os 
respectivos artistas e fotografos e seus con-
ceitos fotográficos, tanto relacionados para o 
campo da arte (sendo design ou fotografia), 
foi estabelecida uma teoria e ideia do que se 
pode ter relacionado com a criação de um 
produto, do ponto zero e a criação de um 
produto novo, a partir de um produto ja ex-
istente. O fato de criar a partir de uma obra 
ja criada, pode ser meio mal interpretado se 
não for explicado de uma forma clara, prin-
cipalmente para o tema que se tem em palta. 
Design e fotografia

      Foram feitas algumas fotografias de ob-
jetos durante o percorrer desta monografia, 
baseado nos estudos feitos. 

     As fotos foram feitas por câmera digi-
tal  (Nikon D80 e Nikon D90) e analógica 
(Nikon FE e Nikon FM10). Algumas foram 
feitas em estudio, com o auxílio de luz con-
tínua e flashs, alem da luz ambiente e outras 

apenas com luz natural. 
       O Objetivo desse estudo fotográfico foi 
analisar a possivel tentativa de passar inda-
gação no produto usado, sua textura, suas 
formas e seu comportamento com diversos 
testes de luzes. Alguns produtos sofreram al-
teração manual.

      A fotografia, desde que teve seu início, 
pode-se entender que ela sempre foi uma 
forma de representar e muitas vezes, alterar 
a realidade fosse ela um retrato de alguém, 
uma paisagem ou uma arquitetura.

    Dentro do campo de design e trabalhan-
do com a fotografia Still, a fotografia tende 
a representar ao consumidor o produto real 
que comprará. Tendo essa principal ideia em 
mente, e interligando com o tema deste tra-
balho, o objetivo trata-se,talvés o contrário 
disso. A retradução de um produto pode ser 
feita de diversas maneiras e pela fotografia, 
pode ser uma delas.
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Vaso de Cerãmica 

Nikon D80
Nikkor 60mm Macro
Exposição               0,011 sec (1/90)
Abertura               f/4.8
Distância focal    60 mm
ISO                                 1600

Luz natural / ambiente - luz fluorescente 
(luz fria)



93



94

Vaso de Cerãmica 

Nikon D80
Nikkor 60mm Macro
Exposição               0,011 sec (1/90)
Abertura               f/3.3
Distância focal   60 mm
ISO                                 1600

Luz natural / ambiente - luz fluorescente 
(luz fria)
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Vaso de Cerãmica 

Nikon D80
Nikkor 60mm Macro
Exposição               0,033 sec (1/30)
Abertura               f/11.0
Distância focal   60 mm
ISO                                 1600

Luz natural / ambiente - luz fluorescente 
(luz fria)



97



98

Garrafa PET 

Nikon D80
Nikkor 60mm Macro
Exposição               0,033 sec (1/30)
Abertura               f/11.0
Distância focal   60 mm
ISO                                 1600

Uso de 2 Luzes contínuas Mako, uma sobre 
o objeto na lateral e outra pela fundo.
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      Um dos primeiros estudos feitos com com 
a fotografia e objetos, foram com algumas 
peças de cerâmica do laboratório de cerâmi-
ca do Mackenzie. 

    As fotografias feitas com a lente macro 
possibilitam um estudo do material mais 
detalhado e como ele se comporta dentro 
do manuseio, ou altero manualmente (como 
a foto da garrafa PET). Alem da textura se 
identificar de forma mais clara, as formas 
dão mais contrastes entre os tons claros e es-
curos. 

      O fator principal desse estudo foi focar em 
partes dos objetos e nao o objeto em si, e as-
sim buscar o que mais chamava atenção ne-

les. Suas curvas acentuadas, sua textura, típi-
ca de cerâmica e plástico, o efeito que dava ao 
combinar outros elementos como agua, na 
garrafa, fazendo com que se parecesse que a 
foto tivesse planos (agua em primeiro plano, 
mais em foco, e a garrafa em segundo plano). 
Para isso foi usado algumas luzes contínuas e 
luzes do ambiente mesmo (luz fluorescente, 
ou luz fria).

     Uma das prioridades em optar pela luz 
continua é o poder de luz e sombra sobre o 
produto, podendo posicionar a fonte de luz 
na posição mais favorável conforme a foto e 
foco de área, como nas fotos apresentadas.

Figura 39: Estudo de material e foco
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Escadaria da Biologia - Mackenzie

Nikon FE
Nikkor 50mm
Exposição               0,025 sec (1/2)
Abertura               f/22.0
Distância focal   50 mm
Filme Kodak 400 B&W
ISO                                 400

Tempo de revelação errado propositalmente 
(10s), permitindo alto contraste
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Escadaria da Biologia - Mackenzie

Nikon FE
Nikkor 50mm
Exposição               0,025 sec (1/2)
Abertura               f/22.0
Distância focal   50 mm
Filme Kodak 400 B&W
ISO                                 400

Tempo de revelação errado propositalmente 
(10s), permitindo alto contraste
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      Em Algumas fotografias de arquiteturam, 
podemos também explorar o lado artistico e 
nao objetivo das coisas, mudando a percep-
ção visual.

     A escolha de fotografar escadas, ou uma 
sequência delas se devia ao fato de possuirem 
seus angulos retos e tradicionais e ao analisar 
sua composição, desenham formas interes-
santes e diferentes das vistas casualmente. 
Assim como Hiroshi Sugimoto, fotografo 
japonês, a ideia da arte é sempre possivel 
mesmo não existindo uma intenção artistica 
sobre as coisas

      As fotos foram feitas por uma Nikon 
FE, câmera análogica, de 1982, lente 50mm, 
f/1.8, evitando distorções na imagem que pu-
dessem interferir na imagem final e equipada 
com filme Kodak 400 Preto e Branco. A foto-
grafia, talvez não tivesse seu ponto tão inter-
essante se não fosse o seu tempo de revelação 
propositalmente errado. Ao relevar no labo-
ratório, o seu tempo de exposição com a luz 
foi excedido, causando um grande contraste 
entre os tons de cinza
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Banco de Madeira

Nikon D90
Nikkor 18-105mm
Exposição               0,025 sec (1/40)
Abertura               f/16.0
Distância focal   34 mm
ISO                                 400
Flash:

Flash Canon 550EX - 1/8 de potencia
Flash Nikon  SB28   -  1/8 de potencia
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Luminária

Nikon D90
Nikkor 18-105mm
Exposição               0,033 sec (1/30)
Abertura               f/11.0
Distância focal   35 mm
ISO                                 400
Flash:

Flash Canon 550EX - 1/16 de potencia
Flash Nikon  SB28   -  1/2 de potencia
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Garrafa de Saquê

Nikon D90
Nikkor 18-105mm
Exposição               0,025 sec (1/40)
Abertura               f/14.0
Distância focal   75 mm
ISO                                 500
Flash:

Flash Canon 550EX -  1/4 de potencia
Flash Nikon  SB28    -  1/2 de potencia



113



114



115

      Pela representação fotográfica do produ-
to, o objetivo a alcançar pode não ter valor 
agregado com sua utilidade principal, pois 
existe apenas uma representação do objeto e 
suas formas, principalmente. 
 
      Com o uso do fundo infinito branco para 
tirar qualquer ponto no cenário e fotogra-
fia que chamaria atenção e que não fosse o 
produto, e o uso do efeito de superexposição 
para suavizar e “tirar” sua forma de vazo da 
fotografia.  O objetivo principal dentro dessa 
foto se trata na interpretação do objeto e suas 
formas, ou seja, tirar através do ato fotográ-
fico, a função e representação de vaso, do 

objeto. E com isso deixar uma interpretação 
livre. Um design que ja está estabelecido 
consegue exercer uma outra função dentro 
do seu papel, sem perder suas qualidades. 

     A interpretação do produto não precisa 
ser modificada para uma retradução fotográ-
fica. A fotografia da luminária consegue le-
var isso a tona com suas caracteristicas mais 
marcantes. Sua forma. Ao fotografar esse 
produto e “criar” com a sua forma e sombra, 
a luminária ainda consegue passar seu pa-
pel principal (uma fonte de luz), mas passa 
também a ideia de um produto maleável, 
moldável e simples.

Figura 40: posição de flashs e refletores
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Vaso

Nikon D80
Nikkor 70-200mm
Exposição               0,01 sec (1/100)
Abertura               f/36.0
Distância focal   200 mm
ISO                                 100
Flash:

2 Flashs Mako 404, um direcionado sobre o 
produto e o outro para o fundo branco
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Xícara

Nikon D80
Nikkor 70-200mm
Exposição               0,01 sec (1/100)
Abertura               f/36.0
Distância focal   200 mm
ISO                                 100
Flash:

3 Flashs Mako 404, direcionados sobre o 
produto
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      O artísta - fotógrafo utiliza o meio fo-
tográfico como um veículo para a expressão 
pessoal criativa, e seu trabalho com frequên-
cia é elaborado para produzir enumerados 
significados, o que pode envolver manipu-
lações complexas de materiais, objetos, fun-
dos e locações ou incorporar  processos al-
ternativos ou históricos, provavelmente em 
combinação com as técnicas digitais moder-
nas 

 

      A fotografia da Xícara e Vaso teve o ob-
jetivo de mostrar a modificão que se pode 
ter no produto quando se tem o controle 
de luz em mãos. Ao usar 3 flashs dentro do 
laborátorio fotográfico, a posição deles sobre 
o produto altera toda a representação dele e 
seu significado

      A diferença entre uma fotografia “nor-
mal”, apenas representativa e uma fotografia 
artística pode ser vista nesse estudo. O uso 
de uma peuqena abertura (f/36) garantiu o 
aumento de detalhes do objeto e sua quali-
dade visual. dando também um foco no seu 
material, no caso a cerâmica.

Figura 43: Esquema de Flashs para fotografia Xícara

Figura 41: vaso

Figura 42: xícara
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Forcella

Nikon D90
Nikkor 18-105mm
Exposição               0,2 sec (1/5)
Abertura               f/36.0
Distância focal   75 mm
ISO                                 800
Flash:

Flash Nikon SB 28 - 1/4 de potência
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       Fotografar objetos metálicos sempre foi 
um desáfio devido ao seu alto grau de re-
flexo sobre qualquer tipo de luz. Para evitar 
tal problema, foi improvisado um “soft box” 
de papel manteiga, onde ele corta o forte im-
pacto do flash sobre o produto, suavizando 
as sombras porém ainda com grande poten-
cia de eficiência. 

      No caso da fotografia “Forcella” o prin-
cipal objetivo foi mostrar como um produto 
simples e banal, usado no decorrer do dia a 
dia pode ser modificado visualmente e não 
manualmente, apenas através da sua repre-
sentação. 

      A fotografia mostra um instrumento que 
todos sabem como é, pra que serve e como 
é usado porém não sabem a forma que tem 
ou que podem projetar, apenas pela sua som-

bra simples. Um unico flash manipulado na 
diagonal esquerda do produto e calibrado 
na potência média, projeta uma sombra 
que “modela” o garfo em um novo objeto, 
desconhecido pelas pessoas. 

      Emmet Gowin (apud SONTAG, 2004, 
p.216) cita:

      “A fotografia é um instrumento para lidar 
com coisas que todos sabem mas a que não 
prestam atenção. Minhas fotos tencionam 
representar algo que não se vê.

Figura 44: Uso de papel manteiga para suavizar a luz

Figura 45: Posição do Flash para fotografia Forcella
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Butter Jar

Nikon D90
Nikkor 18-105mm
Exposição               0,01 sec (1/100)
Abertura               f/36.0
Distância focal   105 mm
ISO                                 200
Flash:

Flash Canon 550EX -  1/4 de potência
Flash Nikon SB 28    - 1/8 de potência
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      Assim como na fotografia “Forcella”, a 
fotografia “butter jar” também se tratava de 
um objeto metálico então o problema seria 
o reflexo e highlighs q ia proporcionar. A 
solução foi envolve-lo com papel manteiga 
e direcionar os 2 flashs, também com o pa-
pel manteiga, não diretamente para o objeto, 
mas de uma forma que o iluminaria de modo 
certo. 

       A fotografia foi tirada de cima, centrali-
zando o produto e fazendo com que causasse 
um reflexo do fotógrafo. O objetivo na foto-
grafia era usar suas características metálicas 
e refletoras para que não fosse reconhecido 
como um pote de manteiga, e dando foco a 
sua forma circular.

Figura 46: Posição do Flash para fotografia Butter Jar

Figura 47: pote de manteiga representado normalmente
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CONCLUSÃO

      O processo de criação de um livro de fo-
tografia envolvendo o design como principal 
tema teve como príncipio unir as duas áreas, 
assim vistas como áreas artísticas.

      O fato de fazer um processo fotográfico 
como trabalho de conclusão se deve o fato 
de tentar modificar o modo de enxergar e 
entender um produto ou objeto, seja ele bo-
nito, feio, famoso ou simplesmente do nosso 
cotidiano

      “Só com esforço se pode obrigar a câmera 
a mentir: é essencialmente um veículo 
honesto: o fotógrafo está muito mais apto a 
se aproximar da natureza com um espírito de 
indagação, de comunhão, do que com a ar-
rogância insolente de autodenominados “ar-
tistas”. E a visão contemporânea, a vida nova, 
baseia-se numa abordagem honesta de todos 
os problemas, sejam morais ou da arte” cita 
Weston (apud SONTAG, 2004, p.202). 

     Como ponto de vista de um designer, deve-
mos abrir nosso campo de visão e percepção 

para todos os tipos de coisas a nossa volta, 
sejam elas relacionadas a design ou não. Um 
designer não é formado apenas de desen-
hos e boas ideias.  O início de criação deve 
começar de seu melhor jeito e com esponta-
neidade de produção. Assim, a criatividade e 
inspiração flui de forma simples e direta. 

       Durante o processo de elaboração, o prin-
cipal fator envolvente que tinha em mente 
era colocar todos os ensinamentos em práti-
ca, não apenas nas fotografias e sim de forma 
geral. E em meio ao estudo fotográfico, en-
volver o design de uma forma que nada seria 
deixado de lado, como se estivesse criando 
um produto, mas através da fotografia. 

       Assim feito, foi estabelecido um conceito 
de que a fotografia é essencial para a repre-
sentação do design, não apenas dando cara-
cterísticas ja estabelecidas e sim mostrando 
um novo ângulo de visão. Mostrar o que não 
é visto por muitos, mostrar o que esta escon-
dido e então, dar uma razão de existência.
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