
  

COMUNicacao v
Documentar poderia ser classificado como 
uma forma de o ser humano catalogar seus 
pensamentos, memórias, etc., tendo como 
base algo concreto como objetos ou coisas 
abstratas como uma lembrança. A disciplina 
tem como obje�vo a construção da informação 
e da comunicação através da consolidação do 
conhecimento e da inves�gação de metodologias 
e procedimentos de documentação. E a elaboração 
de instrumentos de classificação, de observação 
e de combinações de variáveis por meio de 
ferramentas midiá�cas ou narra�vas com o uso 
de registros em suportes e ferramentas variados.



colecAO

O trabalho obje�va a catalogação de uma coleção 
par�cular, documentando e analisando as núncias 
e os possíveis desdobramentos da relação coleção/

colecionador. 



colecAO



ana paula sá

A coleção escolhida foi um conjunto 
de imagens que acho na internet de 
grafite, montagens coisas que me 
inspiram,faço a coleção a 1 ano já.
 Sempre �ve interesse por de-
senho, então essa busca por es-
sas imagens não possui um crité-
rio certo, pego as imagens que, 
mais me chamam a atenção.
Para organizar as pastas com essas 
imagens uso critério do es�lo da 
figura então é dividido em 3 pastas.
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A partir do interesse de conhecer 
as maravilhas do planeta Terra, sur-
giu a prática da coleção de imagens 
com o desejo de poder apreciar a 
natureza em suas diversas formas e 
reter o máximo de informações so-
bre a riqueza natural de cada lugar.
As imagens são armazenadas no 
computador, organizadas devidam-
ente sob a descrição de cada pasta, 
assim cada fotografia se encaixa per-
feitamente a sua respectiva pasta. 
Devido a essa descrição, podem-se ob-
servar diversas imagens de lugares dife-
rentes constando as mesmas caracter-
ísticas entre elas.e a riqueza natural de cada lugar.
As imagens são armazenadas no computador, organizadas 
devidamente sob a descrição de cada pasta, assim cada fotografia 
se encaixa perfeitamente a sua respectiva pasta. Devido a essa 
descrição, podem-se observar diversas imagens de lugares 
diferentes constando as mesmas características entre elas.bárbara cotta
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as cartas são revividas quando lidas. são 
cartas de dias, de fases e momentos 
,  revelam segredos e sen�mentos que 
vivi e que foram compar�lhados entre as 
mais ín�mas pessoas que passaram em 
minha vida, alguns nem tão ín�mos as-
sim, mas que com algumas frases souber-
am conquistaram um sen�mento a mais.
as cartas não se organizam, elas 
falam por si só, elas são lidas no ol-
har que a capta no meio de uma 
imensidão de palavras jogadas no ar. 
elas falam o que quero ouvir. 

bruna roque
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Vários são os meios de comunica-
ção, porém o que mais me impres-
siona é o registro através de imagens.
imagens, através de fotografias, expres-
sam, muitas vezes o momento singu-
lar de uma ação, de um objeto e  até 
mesmo da personalidade de um ser.
O trabalho “Minha Coleção - PARAFU-
SOS” tem seu registro fotográfico, con-
tudo existe algo importante: a mensa-
gem que se quer transmi�r, o momento 
único de organização e documentação 
de uma história ou a�tude de se guar-
dar objetos e principalmente deixá-
los, em imagens, para a posteridade.
Registrar,   através de imagens,  documen-
tar,  comunicar, é eternizar um processo. 

geziel gripp
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ão, já Colecionar algo é uma forma de marcar 
um momento, concre�zar um desejo, uma 
memória, compreender uma cultura, acumular 
interesses. A coleção de xícaras da Sra. Leonor 
Fillardi é, principalmente, um registro de 
acontecimentos importantes ao logo de sua vida.
Há cinqüenta e dois anos dona Leonor já adiquiriu 
duzentas e quinze xícaras, elas são divididas em 
brancas e coloridas, sendo de propagandas, 
viagens, nacionais, internacionais ou hotéis. 
O cuidado com seu acervo lhe implica uma 
preocupação, já que seus familiares não gostam 
de sua coleção, quer que após seu falecimento 
as xícaras sejam admiradas e cuidadas por 
outra pessoa como ela, um outro colecionador.
O trabalho elaborado para representar a coleção 
da Sra. Leonor teve o critério de retratar a 
importância e o cuidado que esta coleção 
representa para a colecionadora. As xícaras 
são muitos delicadas e por isso requerem 
muita atenção de quem as manuseia. O 
objeto final tem como obje�vo concre�zar as 
relações entre a colecionadora e sua coleção.
que seus familiares não gostam de sua 

vanessa machado
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Minha mãe costura a 20 anos, com esses 
anos todos não percebemos como as coisas
da profissão dela se torna uma coleção, uma
 variedade e necessidade de linhas cores que
 se mistura e compõe a vida de uma pessoa.

quésia braga 
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A coleção começou numa brincadeira de colégio onde 
todos os amigos disputavam quem �nha mais fotos 3x4 
na carteira. Um foi pegando a foto do outro, que pegava 
do outro, e do outro, e do outro... Até que uma hora a 
brincadeira perdeu a graça e ninguém mais ligava para 
as fotos que �nha. Mas pra mim, foi mais do que uma 
brincadeira. Colecionar fotos 3x4 dos amigos era como 
colecionar histórias, momentos, fases da vida de cada 
um!A coleção foi aumentando, deixou de ser apenas 
entre amigos e começou a ser também fotos de irmãs, 
primas, amigos de amigos. Ao longo dos meses, cada vez 
mais fotos eram inseridas na coleção; fotos da mesma 
pessoa em épocas diferentes, o que causava dúvida 
porque não dava mais para saber qual veio primeiro, 
qual foi �rada antes. Outras fotos foram re�radas do 
monte, porque já não representava mais uma pessoa 
que se gosta tanto assim... Com isso, a necessidade de se 
organizar as fotos surgiu. Mas como colocar em ordem 
fotografias? O que importava mais na hora de organizar? 
Foi aí que �ve a idéia de criar cartõezinhos que juntassem 
todas as fotos de uma só pessoa em ordem cronológica, 
e para ficar melhor ainda, o cartão con�nha informações 
como nome, grau de afinidade, tempo em que nos 
conhecíamos, entre outras. Assim, se algum dia eu me 
esquecesse, bastava espiar um dos cartõezinhos e as 
lembranças vinham à tona. E assim que lido com a minha 
coleção, a levo para todos os cantos e ela garante bons 
momentos de risada quando é vista pelo dono das fotos!

samila matos



  3x4

17



De uma maneira geral todas as coleções 
são importantes aos seus donos, o que 
muda, é o �po de relação que cada um 
tem com a sua, algumas estão ali somente 
para serem vistas, outras interpretadas e 
lidas, e até mesmo jogadas, como um jogo. 

A coleção de cartas do jogo ¨Magic¨ 
(foto), é freqüentemente u�lizada por 
seus donos, o que para alguns pode es-
tar errado, já que uma coleção deve ser 
preservada. Mas para que adquiri-las se 
não podem ser u�lizadas ao o que real-
mente foram feitas, colecionar pode pa-
recer apenas juntar alguma coisa, o que 
não creio ser o suficiente, envolve um 
sen�mento para quem possui alguma, 
mesmo que por muito ou pouco tempo.

danilo duarte
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Colecionar poderia ser definido 
com "ajuntar coisas" em grande 
quan�dade, sendo assim a maioria das 
pessoas poderiam se definir como um 
colecionador, entre tanto acredita-se 
ainda que para ter uma coleção ou para 
ser um colecionador deve-se possuir 
algo na maioria das vezes de grande 
valor. A coleção de recitas catalogada 
não é considerada pela dona uma 
coleção, entretanto tente o acúmulo ao 
longo de vários anos de receitas chama 
a atenção pela riquesa de informações, 
diversidade de receitas, pelas formas 
com que elas se repentem ao longo 
dos anos, por sua evolução, ect. Não só 
as roupas seguem tencias de modas as 
receitas também seguem modismos. 

deise alvinhão
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As coleções “começam do nada”, 
a par�r de uma herança de algo que 
da prazer e traz lembranças posi�vas; 
com o tempo gera um grande fascínio 
e desejo que a pessoa começa a buscar 
meios de adiquirir objetos de modo 
a ampliar sua coleção, objetos estes 
que para eles são de grande valor 
sen�mental e alguns até material.

A carta nada mais é do que 
um meio de aliviar a saudade dos 
amigos e parentes que moram longe; 
escrever, receber, guardar, reler, reviver 
momentos que se tornam inesquecíveis 
por meio de palavras. “Um colecionador 
sempre se prende as coisas do passado”.

elisa  marçal
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Minha �a ainda não �nha se 
dado conta que ela “colecio-nava” 
receitas. Apaixonada em cozinhar, 
ela quardava qualquer papel ou 
revista com receitas para fazer um 
dia. Então esses papéis e essas 
revstas foram se amontoando na 
cozinha dela e acabou acupando 
quatro gavetas do armário 
só para quardar as receitas. 
Cada receita tem seu lugar nas 
gavetas, que é organizada de 
acordo com seus ingredientes 
principais, pra facilitar a procura

érika  cortes
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Recontando histórias, momentos vividos 
pela carne e momentos vividos apenas pelas 
imagens. São como um passaporte. Como 
gosto de remontar as histórias que não vivi.  
Historias do tempo em que as pessoas ainda 
mandavam fotografias. Emprestando um 
pedaço da sua memória, compar�lhando de 
certa forma, aquele momento. As pessoas 
mudaram, cresceram, perderam cabelo, 
ganharam peso, e ela também mudou. No 
inicio era preto e branco, depois passou 
a tomar �midamente pequenos tons, e 
hoje, remonta cada detalhe do momento 
capturado. Físicas e palpáveis, é uma delicia 
organiza-las, lembrar cada instante. Gente 
que chega e gente que vai... não importa. 
Estão todos lá, imortalizados naquele espaço 
onde de uma forma, o tempo parou de passar.

luiza roque
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Regis trabalha em uma gráfica, no início de 
2007 ele começou a reparar que clientes e 
até mesmo outros funcionários deixavam 
canetas esquecidas no balcão da loja, 
então decidiu guadá-las, em menos de 
três meses ele já �nha mais ou menos 
vinte e cinco peças, surgindo a coleção 
denominada “ canetas esquecidas” , ele 
guarda suas canetas em dois potes de 
papel que ficam em sua casa. a maior 
parte das canetas são de propaganda de 
empresas. Alguns clientes da gráfica já 
juntam canetas para a coleção de Regis. 
Hoje ele já possui 84 canetas diferentes.

gizelly duarte 
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A relação de um colecionador com o objeto 
colecionado é muito misteriosa, pois é uma 
relação com as coisas que não põe em destaque 
seu valor funcional ou u�litário e sim o valor 
sen�mental, sendo este quase impagável. Cada 
peça de uma coleção tem uma história, a forma 
como foi adquirida, a exclusividade, as boas 
lembranças que ela trás, esses e outros fatores 
que fazem de cada objeto de uma determinada 
coleção, únicos para seu dono.A paixão por 
colecionar um objeto faz a pessoa buscar objetos 
cada vez mais raros, para que sua coleção se torne 
cada vez mais preciosa. O orgulho de possuir 
determinado objeto es�mula um colecionador 
a buscar por outros. A coleção é para sa�sfação 
própria, mas elogio de outras pessoas sempre 
envaidece um colecionador. A coleção que 
escolhi para retratar é de carrinhos de coleção, 
que fica exposta em uma prateleira, para que as 
pessoas e o próprio colecionador possam admirar.

grazielly garcia
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A coleção de pedras é propriedade de 
um senhor de classe média alta que 
foi influenciado pelo seu pai que era 
escultor. Sua coleção é bem organiza-
da por cores, tamanhos e formatos.
As pedras são encontradas e esculpidas 
por ele, em sua maioria, outras pelo seu 
pai e algumas compradas em viagens 
feitas por ele e por amigos que sempre 
o agradam com pequenas esculturas e 
bonitas pedras e cristais encontrados.   

gabriela moreira
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www

A coleção de postais são na maioria 
de cunho cultural, exposições, peças 
de teatro, dança, mostras de arte...
Este acervo é um agregado mul�plo de 
interfaces ar�s�cas, de vários locais pelo 
Brasil e América La�na. A cada passagem 
pelas cidades ao invés de um postal “con-
vencional”, a opção é sempre alternar�va, 
ou seja, a cidade através de seu movimen-
to cultural. No Vale do Aço   o Usicultura, 
Fundação Acesita são os maiores espaços 
culturais regionais,sendo assim, grande 
parte   foi  adquirido em par�cipações e 
ou passagens por esses  centros culturais. 
A medida que viajo,  a  coleção ganha 
mais novos postais, a busca é incessante 
e uma maneira que encontrei  de man-
ter  uma recordação �sica das memórias.

wellington  martins
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Coleção de vinis que vem sendo 
agregados desde a década de 60 pelo 
colecionador que e musico. Com es-
�lo clássico, rock e Ópera, no total de 
79 disco, eles são guardados em uma 
pequena estante com 3 prateleiras. 
Parte dos discos foi herança de famí-
lia e parte adquirida pelo proprietário. 

camila freitas

Ópera



 vinil
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Coleção de Vinis
A coleção é enriquecida por um processo 
de aquisição, carregado de histórias 
de vidas, que fazem parte, por meio 
dessa transmissibilidade de objetos 
a serem possuídos. Essa condição 
proporcionada excita e provoca um 
orgasmo instantâneo, a cada objeto 
possuído,então o prazer de colecionar é 
muito mais excitante do que a coleção si.
Esse repertorio com varias 
maneiras a ser organizado acaba 
por completar esse palco mágico.

Ludymilla Cabral
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Não mais que um amontoado de 
revistas velhas no fundo de um armário. 
Uma coleção quase que indesejada.
Toda semana, páginas e mais paginas de 
no�cias incessantemente organizadas e 
catalogadas chegam à minha porta. Resumo 
de sete dias de acontecimentos em escala 
mundial impressos em folha. Opiniões 
de pensadores, cri�ca de intelectuais, 
fotos chocantes e reveladoras. Passado.
Mal as leio. Esquecidas, passam os anos e se 
acumula poeira e história entre suas páginas.
Curioso é após a re�rada de toda essa poeira. 
Um flashback nos permite. Acontecimentos e 
sensações importantes, esquecidos ao longo da 
vida, são relembrados graças a ela. Poeira e história.
Atento a isso, compactei o já compacto! 
Ao longo de três anos, reuni recortes de 
no�cias marcantes em meras páginas escuras.
Não mais que um amontoado de revistas 
velhas nos recortes de minha coleção.

carlos vinícius
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Lembranças, memórias, momentos, desejos, 
histórias, amores, sensações... minhas cartas, 
meus pequenos pedaços de papel que contém 
uma quan�dade enorme de acontecimentos 
da minha vida, minhas recordações de pessoas 
que um dia es�veram ao meu lado e de outras 
que con�nuam presentes na minha história. 
Objetos que marcam o tempo, o que vivi, o 
que sofri e o que sen�. Cartas de amor, de 
amigos, de familiares e até mesmo de alguém 
desconhecido, bilhetes pequenos, cartas 
longas, desabafo, pensamentos, músicas, 
simplismente sen�mentos traduzidos em 
palavras e eternizados em uma folha de papel. 
Esta é minha coleção: única e totalmente 
importante a uma única pessoa, a mim.

danielle tótola
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No texto “Desempacotando a minha biblioteca”, o 
autor narra suas experiências como colecionador 
de livros an�gos, e a relação colecionador-objeto, 
a maneira que são adquiridos e catalogados. O 
critério usado para organizar os objetos acumu-
lados é uma tênue linha entre a ordem e a desor-
dem. O colecionador de livros pode apenas enu-
merados, colocá-los em ordem alfabé�ca, que 
foram adquiridos, ou de acordo com temas e in-
teresses, assim como um colecionador de postais 
pode ficar confuso ao tentar separá-los de acordo 
com a origem, remetente ou preferência, e ainda 
assim não conseguirá fechar categorias que to-
dos se acomodem. Não há regras quanto a essa 
organização. Quem não coleciona por simples 
acúmulo tem sempre uma relação estreita com 
os objetos, no caso dos livros e objetos an�gos 
conseguem enxergar história nos traços deixados 
pelo tempo, tem diferentes maneiras de chegar 
até eles, mas buscam os ar�gos mais raros, ‘‘itens 
de colecionador’’. Muitas vezes as histórias com 
os objetos são tão pessoais que o acúmulo deles 
não faz sen�do para mais ninguém a não ser para 
o proprietário que vê e consegue contar a própria 
história através deles pela maneira e ocasião que 
foram ‘‘empossados’’, de onde vieram e a quanto 
tempo o pertence.

nayara sampaio
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Milhares de pessoas gostam de juntar os 
mais diversos objetos do mundo; fotos, 
postais, carrinhos, selos, caixas, cartas. 
Muitos colecionam por gostar, outros 
nem sabem o porque. Tem aqueles que 
colecionam objetos que relembram 
parte da sua vida, fotos de momentos 
vividos, viagens, festas ou pequenos 
objetos. Os carrinhos repetem a infância 
e por gostar foi juntando diariamente 
selos de jornal que ao final da semana 
trocaria por mais um item de sua coleção.

joyce  mara
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Era um domingo comum de uns 10 
anos atrás e habitualmente meu pai 
saia cedo para compromissos religiosos 
e logo após, sempre passava no centro 
comercial do Cariru para pegar seu jornal 
à folha de São Paulo que suas leituras 
eram feitas somente aos domingos. 
Neste dia é lançada pelo jornal uma 
coletânea de pequenas fragrâncias que 
na compra do jornal mais R$14,99 a 
pessoa podia adquirir a miniatura em 
perfume. Fui presenteada!!!!!  O que 
meu pai não podia imaginar que eu 
iria querer a coleção completa. Fiz uma 
pequena prateleira em meu quarto de 
vidro que faço questão até hoje de sua 
exposição em que cada semana esperava 
ansiosamente para a seguinte edição 
para descobrir qual perfume seria o 
próximo e a medida que ia aumentando 
queria adquirir mais.Isso foi durante 1 
ano mais ou menos. E mesmo meu pai 
não indo aos domingos o jornaleiro já 
separava  meu perfume. Acho que meu 
pai se arrependeu! Nunca usei nenhum 
mas a maioria já perdeu sua fragrância de 
tanto que já abri-los durante esses anos. 

raquel mara
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Coleção de cartões diversos, acumu-
lados desde 1990 aproximadamente. 
Cartões de aniversário, de amizade, 
de amor, de familiares, de amigos, de 
paixões já passadas... que foram e são 
guardados  e revelam muitas histórias....

tayrine emanuelle
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Um pequeno pote de louça com cheirinho 
de pote de louça an�go e metal que ficava 
guardado no an�go armário da copa (que se 
chamava bifê mas que eu sempre confundia 
com o nome cristaleira) vêm à minha memória.
Lembro que minha avó tapava a boca do pote com a 
palma da mão para despejar aos poucos os parafusos e 
pregos, do cheirinho que saía do po�nho, assim como
do barulho dos metais batendo na frágil louça fria.
Lembro de minha avó me pedindo para 
buscá-lo e de eu ajudá-la a achar uma peça 
sem ponta, assim, assado e de me diver�r 
em meio aquele mar de parafusos arru-
elas e pequenas peças perdidas em bus-
ca da exata peça que minha avó precisava. 
Lembro me da primeira vez que conheci o objeto 
que �nha o engraçado nome porca que até hoje me 
intriga, por não ter conseguido achar a relação entre
nome,função e formato.
E somente hoje soube que esse po�nho que sempre 
procuro quando preciso de um prego ou parafuso para 
pendurar minhas coisas pelo quarto ou pela casa, fora
outrora um açucareiro que  ganhou esse novo uso 
35 anos atrás após sua tampa ter sido quebrada. 
Lembrarei me disso...

marcela castro
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Daniela Alves Lima 

Pa

O papel de cara tem muita importância 
na minha vida, pois a minha infância toda 
eu colecionava folhas de papéis de carta. 
Que garota não teve uma quando criança? 
Eu carregava todos os dias para a escola 
uma pasta enorme, gorda e pesada, para 
mostrar e trocar com as amigas. E �nha de 
todos os �pos: grandes, pequenos, com 
envelope, com cheirinho, com gli�er, com 
relevo, com recortes, importados. Super 
cuidadosa passava horas organizando tudo, 
alternando a ordem para encaixar as novas 
aquisições dentro de suas respec�vas séries. 
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Reunida a par�r da acumulação mate-
rial do ato imaterial de comunicação dos 
membros da família, através do qual a 
distância foi suprimida, questões resolvi-
das, vidas alheias comentadas e analiza-
das , na ânsia do contato com o outro.
Prá�ca esta abolida com a apropria-
ção da nova tecnologia da comunicação, 
sem fio e móvel, que   trouxe comodi-
dade, agilidade e pra�cidade. Porém, 
comprometeu profundamente minha 
paixão, a de colecionar cartão telefônico. 

patrícia lorena
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cidade

O trabalho tem como foco o registro da cidade 
catalogando as a�vidades e mutações, que 
são caracterís�cas de todas as cidades e que 
se tornam banais com a correria dos tempos 
modernos, o trabalho era um olhar mais zeloso 

sobre a urbe. 
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s h a g s a j t y a s j a h g s a j g j g j h -
khuagshagsajtyasjahgsajgjgj
h k h u a g s h a g s a j t y a s j a h g -
sajgjgjhkhuagshagsajtyasjahg-
s a j g j g j h k h u a g s h a g s a j t y a s -
gsajgjgjhkhuagshagsajtyasja
h g s a j g j g j h k h u a g s h a g s a j t -

ana paula sá

O que mais me chamou atenção 
na cidade são as quan�dades de 
placas de segurança das mais di-
versas empresas no trecho que 
percorri pude observa seis em-
presas diferentes que prestam 
esse �po de serviço.
Essa segurança existe?Isso que 
me ponho a pensar quando ob-
servo essas placas, ou seria uma 
falsa paz que nos é transmi�da.  
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Placas



As vias públicas constituem 
um espaço partilhado ao mes-
mo tempo por milhares de
usuários. Esta coabitação 
permanente só é possível na 
medida em que este espaço
esteja organizado.
As placas constituem uma lingua-
gem comum, claramente definida 
e viabilizam o cumprimento de leg-
islações que foram criadas para 
garantir a segurança e o bem-
estar da população, permitindo 
o acesso das pessoas a lugares 
que certamente não conhecem, 
além de ser uma importante fer-
ramenta para tornar o trânsito 
mais eficiente e sem incidentes.

bárbara cotta
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20`’diarios 



o aspecto da cidade docu-
mentado pelo percurso de 
casa ao ponto de ônibus fei-
to em 20 minutos diários. 
percorrer no bairro veneza  I 
ao centro de Ipatinga,  cada dia 
um novo olhar sobre a cidade, o 
encontro com as mesmas pes-
soas nas mesmas situações 
de formas diferentes. todos os 
dias as atividades se transfor-
mam, todos os dias um novo 
olhar sobre o mesmo caminho. 

bruna roque
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assentos urbanos



assentos urbanos 67
A idéia do trabalho é mapear os assentos 
das ruas e resaltar a importância desses 
locais para cidade. Nestes bancos aconte-
cem coisas interessantes e que fazem parte 
do co�diano da cidade como a integração 
de pessoas de diferentes classes sociais, 
credos, cores ou convicções polí�cas..
Esses assentos são assentos u�lizados 
por muitas pessoas durante o dia, que 
ali se sentam com tantos pensamentos 
e finalidades. Ali você encontra pessoas, 
conversa, conta a sua vida, fica sabendo 
da histórias de outras pessoas, observa 
a cidade, se distrai, faz amigos, relacio-
na com pessoas que você nunca viu....
Estes assentos quardam muitas 
histórias, segredos, pensamentos...

érika cortes



comercio paralelo 



O comércio paralelo envolve as 
a�vidades que estão à margem da 
formalidade, sem firma registrada, 
sem emi�r notas fiscais, sem em-
pregados registrados e sem con-
tribuir com impostos ao governo. 
Esse comércio específico acontece 
informalmente em bairros 
residenciais, sua divulgação é feita 
através  de  cartazes que são fixados nas 
fachadas das casas. A àrea abrangida 
inicialmente foi um pequeno 
trecho da região sul de �móteo.

gizelly duarte
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Ponto de onibus 



raquel mara

 O trabalho acontece em um ponto de ônibus na rua 
Monteiro Lobato no bairro Cidade Nobre e são feitos 
registros diários durante quase 10 dias obedecendo quase 
sempre os mesmo horários, buscando descobrir as rotinas 
de um dia-dia de um espaço que acaba virando ponte de 
ligação das pessoas(passageiros) para seu próximo destino. 
No local passam somente 5 linhas de ônibus, onde busquei 
fazer exemplo para cada trajeto e nota se que a linha Fabriciano 
– Bom Jardim não verifica passageiros pelo fato da passagem 
ser muita cara para se deslocar muito pouco.São feitos 
diagramas que mostram o Fluxo de ônibus que percorrem seus 
caminhos e horários com a maior disponibilidade de acordo 
com a intensidade da cor de seu ícone, deixando evidentes 
seus horários de partida. Uma linha foi criada para simular 
o trajeto e o tempo estimado do seu percurso até o ponto de 
ônibus ao destino desejado por cada pessoa. Ao final foram 
feitas entrevistas para se saber exatamente o destino de todos 
os passageiros sendo residências, trabalhos, postos de saúde 
ou escolas. Foi observado que nem todas as pessoas que se 
instalavam por ali iriam embarcar, permaneciam no ponto 
durante algum tempo para um bate-papo com um conhecido. 
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fechaduras e maCanetas



27
Com diversos  formatos e cores, as 
fechaduras mostram muito mais 
do que se imagina de um local. 
Encontradas em todas as residên-
cias e estabelecimentos públicos, 
de alguma forma traduzem a 
personalidade de cada residente.
As semelhanças das fechaduras em 
diferentes bairros ajudam a contar 
a história da cidade, como os bair-
ros próximos  a Indústria que se 
assemelham bastante pela época 
de construção e modelos u�liza-
dos, marcando assim uma época.
 

gabriela  moreira
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propagandas
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A coleção se refere a anúncios 

de festas e eventos em geral que 
estão situados em diversos pontos 
da cidade.

A cidade representada como 
fundo das fotos, e sem cores, faz 
com que percebamos a intenção 
dos cartazes: chamar a atenção de 
seu público alvo. 

Com cores vibrantes e 
espalhadas em locais estratégicos 
eles viram destaques na cidade.

elisa marçal



muros da cidade



“Nos muros da Cidade”, é uma verda-
deira prova de expressão fotográfica 
da personalidade ou do momento de 
um ser. Aqui se observa a interação 
vivida entre o proprietário de um 
muro e o exterior. Muitos se preocu-
pam com segurança e  se escondem 
atrás dos muros - são as “muralhas”. 
Existem aqueles que preferem ex-
plorá-los de outras formas - são os 
muros  transparentes ou até mesmo 
os invisíveis; e também os os que não 
estão preocupados com suas aprên-
cias. Mas, no final , todos são person-
alizados e agora ficam registrados para 
a comunicação de suas existências.

geziel gripp
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cheiros cores e sabores 



Mapemanento realizado na Av. 
28 de Abril registrando e cata-
logando os vendedores ambulan-
tes que ali diariamente ganham 
suas vidas e mantém suas famílias 
por meio do comércio informal.

Aqui temos :

- água de côco;
- frutas tropicais da época;
- mini-pizzas;
- sucos naturais;
- churrasquinhos;
- sorvetes;

wellington martins
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janelas



O co�diano atribulado na cidade, muitas 
vezes, faz com que elementos do nosso 
entorno passem de forma despercebida 
diante de nós. Um exemplo desses 
elementos “invisíveis” são as janelas, que 
existem em grande quan�dade, espalhadas 
por todas as fachadas, apresentam as mais 
variadas caracterís�cas.

Ao reparar as janelas a diversidade de 
formas, cores, acabamentos, es�los, 
enfeites e materiais surpreendem. Em um 
pequeno espaço existem janelas modernas, 
extravagantes, simples e enfeitadas. 
Proporcionam muitas ações como abrir, 
fechar, proibir, desvelar, iluminar, escurecer, 
pular, etc., e finalidades como conversar, 
espiar, olhar. É o meio que permite o 
contado do interno com o externo. O 
desvelar da in�midade das nossas casas 
para o espaço público. 

vanessa machado
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identidade 



Acumulo de Xerox de iden�dade na 
Prefeitura Municipal de Ipa�nga, 
uma variação de informações numa 
iden�dade RG, que se forma uma 
cidade, moradores de Ipa�nga que 
da entrada em projeto de aprovação, 
com essas informações podemos ter 
a percepção que a cidade de Ipa�nga 
tem apenas 45 anos de existência os 
moradores que habita nela e formada 
por pessoas vinda de interiores de 
Minas Gerais informações que trás 
na iden�dade. 

quésia braga
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