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nAqueles Anos experimentei com entusiAsmo o isolAmento e o silêncio que o vento 

trAz.  estAr nA serrA é trAnspor um portAl pArA outrA reAlidAde, nestes tempos, já 

quAse inexistente. isso me AtrAiu. logo percebi que estAvA diAnte de Algo precioso. 

Aproximei-me do grupo e busquei desvendAr o mistério de conhecer As pessoAs que 

vivem nAs pequenAs morAdiAs encrAvAdAs nAs montAnhAs dA serrA. divAgAndo sobre 

A escAlA dAs cAsAs, A rusticidAde e A luz de suAs jAnelAs, fotogrAfei Até quAse 

exAurir minhA necessidAde de entendimento de tudo. As pessoAs forAm extremAmente 

simpáticAs e AcolhedorAs. nossos encontros erAm muitAs vezes silenciosos, poucAs 

pAlAvrAs bAstAvAm. mesmo em meio Ao burburinho dAs reuniões, e à cumplicidAde 

construídA, A inAtA quietude estAvA presente e As imAgens surgiAm do espontâneo, do 

desArmAdo. vidAs simples e Ao mesmo tempo fArtAs, ApesAr de beirArem o essenciAl, 

me fizerAm refletir. AbsortA, entre umA cAsA e outrA, observAvA A pAisAgem dAndo 

ritmo Ao horizonte. de certA formA, fui percebendo Aos poucos que tAlvez estivesse 

Ali em buscA do imprescindível. de fAzer As pAzes com o tempo.





AgrAdeço 

fAmíliA, Amores, Amigos e professores.

todos que tAnto me AjudArAm nA reAlizAção deste projeto.

AgrAdecimentos especiAis Aos fotogrAfAdos: 

Vitor Hugo, d. HeloisA, zé do donde, Hugo, d. ortênciA, d. fiucA, os irmãos gilberto e 

gilmAr, d. mAriA HelenA, gileno e gAspArinA, lAilA, d. HortenciA, seu zé pereirA, emily, 

becHozinHo, seu leosmAr e A filHA AngelicA, seu domingos e o neto mAtHeus,

                                      

dedico este liVro Aos meus pAis 



ensAio fotográfico reAlizAdo entre os Anos de 2008 e 2012, nos municípios de 

são joão bAtistA do glóriA e delfinópolis, nA região dA serrA dA cAnAstrA, 

minAs gerAis.

todAs As fotos forAm reAlizAdAs com câmerA digitAl nikon d100 de 6 megApixels 

e nikon d300 de 12 megApixels.

o processo de edição deu-se primeirAmente com A impressão do mAteriAl 

escolHido em mAquinA frontier dA fuji e pApel fuji, no tAmAnHo 13x18 cm.

em umA etApA posterior As imAgens forAm trAtAdAs em Adobe pHotosHop cs5 

e impressAs em pApel HAHnemuHle pHoto rAg 300g/m², tAmAnHo A3+, o que 

gerou umA pesquisA AcercA do processo de impressão A jAto de tintA que enVolVe 

uso de perfis iccs de pApéis, cAlibrAção de monitor, uso de escAlA de cinzA e 

conHecimento do Adobe pHotosHop cs5. 

A exposição propostA pArA o projeto reAlizou -se no mAc - usp ibirApuerA, em 

Agosto de 2012 como pArte dA defesA do trAbAlHo.

os equipAmentos utilizAdos nA pesquisA e pArA As impressões dA exposição finAl 

forAm :  monitor lAcie 320, colorímetro eye one displAy 2 ( x-r ite), impressorA 

epson 3800 e notebook Vostro 3300.

este liVro foi impresso nA gráficA inoVe, em máquinA digitAl Hp índigo press 

5500 em pApel gArdApAt kiArA 135 g/m², gentilmente comerciAlizAdo pelA ipsis 

gráficA. fontes utilizAdAs : fAmiliA gulim.
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dissertAção ApresentAdA Ao progrAmA de pós grAduAção em Artes VisuAis, 

áreA de concentrAção poéticAs VisuAis, dA escolA de comunicAção e Artes dA 

uniVersidAde de são pAulo, como exigênciA pArciAl pArA obtenção do título 

de mestre em Artes, sob orientAção do professor dr. joão luiz musA.
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resumo

A pesquisA iniciAlmente intitulAdA: “retrAtos dA serrA dA cAnAstrA”, teVe como propostA A reAlizAção de um ensAio 

fotográfico AutorAl. com o intuito de promoVer A reflexão sobre A construção do liVro de Autor e sobre os processos 

de edição dA produção ArtísticA em suAs finAlidAdes específicAs, o resultAdo preVisto foi A criAção de um liVro e A 

reAlizAção  de umA exposição.

pAlAVrAs-cHAVe:  Artes; fotogrAfiA; ensAio fotográfico.

AbstrAct

originAlly titled As “portrAits of tHe serrA dA cAnAstrA”, tHe reseArcH looked to do A pHotogrApHic essAy. Aiming to 

promote reflection on tHe construction of An Artist’s book And About edition processes of Artistic production in tHeir 

specific purposes, tHe expected result wAs tHe creAtion of A book And perform An exHibition.

keywords: Art; pHotogrApHy; pHoto essAy.
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