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RESUMO 
Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa de Mestrado em desenvolvimento 
do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Unicamp. Na pesquisa chamada Areias 
do tempo interessa-me abrir espaço para outros diálogos com a fotografia, expandindo o 
registro documental inicial da imagem em busca de uma poética visual por meio da 
experimentação através do processo artesanal de fotografia chamado cianótipo. Trabalhar 
com esse processo possibilita um outro tempo com a imagem fotográfica, no contato direto 
pelas mãos nos materiais, proporcionando uma velocidade mais lenta na produção das 
imagens. O que importa nessa maneira de pensar a fotografia são os contextos de produção 
e intervenções durante todo o processo criativo. A pesquisa que é teórica e experimental já 
começa a apresentar resultados que serão descritos nesse artigo. 
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ABSTRACT  
This article presents the partial results of the Master's research in development of the 
postgraduate program in Visual Arts of Unicamp. My interest in the research called Sands of 
Time is to open space for other dialogues with photography, expanding the initial 
documentary aspect of the image as record in search of a visual poetic through 
experimentation with the historical photographic process called cyanotype. This process 
allows another time with the photographic image, having direct hand contact with the 
materials, providing a slower speed in the production of the images. What matters in this way 
of thinking photography are the contexts of production and interventions throughout the 
creative process. The research, which is theoretical and experimental, begins to present 
results that will be described in this article. 
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Areias do tempo, pesquisa de Mestrado em desenvolvimento no programa de pós 

graduação em Artes Visuais da Unicamp, na linha de poéticas visuais e processos 

de criação, parte das vivências e trocas que experimentei no encontro1 afetivo 

fotográfico em 2016 com a paisagem do Laranjal, no estado do Rio Grande do Sul: 

com as figueiras centenárias, nas ruas de areia: um acontecimento2 como descreve 

Deleuze que é “ (…) potencial e atual, entra no devir de outro acontecimento e é 

sujeito do seu próprio devir” (DELEUZE, 1991, p.135). 

Imersa nesse encontro/acontecimento esse lugar de onde nasci e cresci reverberou 

em mim memórias - lembranças das pessoas que tinha perdido em minha vida, no 

período que ainda morava nesse lugar. Afetada por essas memórias busco3 

ressignificar os registros fotográficos realizados das figueiras centenárias, fazendo 

emergir novos discursos visuais por meio do contato com a materialidade, 

intervenções e desdobramentos junto a artesania da impressão fotossensível da 

cianotipia, técnica que remonta aos primórdios da fotografia. 

O processo de cianotipia é uma técnica histórica fotográfica inventada em 1842 pelo 

matemático, astrônomo e químico inglês Sir John Herschel. Seu processo era 

diferente dos empregados por Daguerre e Talbot, já que o cianótipo, não se baseia 

nos sais de prata, mas na sensibilidade à luz ultravioleta de determinados sais de 

ferro. A impressão acontece por fotocontato, quando se emulsiona na superfície e 

colocam-se objetos ou negativos para expor em luz artificial ultravioleta ou mesmo 

no sol. Herschel fez experimentos com registros de espécies de plantas e flores e 

realizou trabalhos impressos sobre vidro, papel, além de conduzir diversas outras 

investigações fotoquímicas. O processo com o cianótipo envolve emulsionar os 

suportes com a solução de ferricianeto de potássio e citrato férrico amoniacal que 

quando expostos à luz sob um negativo e após a lavagem, apresenta uma imagem 

de cor azul cian, positivada.  

O cianótipo permite a participação do autor em todas as etapas de criação, 

resultando em uma linguagem visual em que o fotógrafo produz “de acordo com 

suas próprias regras, cria novos seres, gera experiências visuais, constrói” 

(MONFORTE, 1997, p.12). Segundo Rouillé (2009), a intervenção direta da mão do 

fotógrafo na matéria e o retorno às práticas artesanais de fotografia são vistos pelo 
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fotógrafo como um respiro frente a uma profissão submetida às duras leis do 

mercado, da rentabilidade e do lucro. Para Flusser (2002), ao introduzir novos 

materiais e procedimentos na produção fotográfica, este fotógrafo trabalha além dos 

limites do aparelho fotográfico, inventando o seu processo e não cumprindo um 

programa prévio. 

No início da pesquisa, a captura da fotografia acontecia no Laranjal e a escrita em 

São Paulo. Nesse trânsito foi percebido que junto as figueiras e à terra da memória 

da infância existia um outro tempo de sentir. A partir disso, procurei o processo 

alternativo de fotografia, o cianótipo, já que esse processo me possibilita um outro 

tempo, no contato direto das mãos com os materiais. Trabalhar com o cianótipo 

exige uma velocidade mais lenta na produção das imagens, uma pausa para digerir 

tanto o processo de criação prático como teórico, o olhar fotográfico e as mudanças 

que vão ocorrendo em mim, na maneira de pensar e agir no mundo e em minha 

criação artística. 

 
Figura 1: Mutação da imagem no tempo, ao longo do processo com a cianotipia, 2016. 

 

O que me faz também trabalhar com o cianótipo, além da possibilidade de participar 

em todas as etapas de criação, é a percepção da mutação da imagem no tempo; 

reflexões sobre a materialidade possibilitam levantar questões relacionadas ao 

tempo e à duração; assuntos que fazem parte desta pesquisa. A imagem final que 

se vê neste processo sucede-se a todo um organismo fotoquímico, como a vida, que 

muda, transmuta, transforma-se, a fotografia como um “organismo vivo” (BARTHES, 

1984, p. 139). 

Esse processo fotográfico também permite diferentes maneiras de trabalhar a 

relação entre os elementos de uma imagem fotográfica, destacando o processo de 

criação e a reunião de fragmentos diversos para criar uma imagem com o propósito 
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de romper com os paradigmas em torno da imagem fotográfica tradicional, em que a 

valorização está no instante fixo. A partir da experimentação através do processo 

com o cianótipo nota-se uma metamorfose na imagem que altera seu significado, 

transfigurando uma pluralidade de tempos.  

Os processos de impressão fotográfica por contato vêm humanizar a 
relação com estes registros mecanizados, permitindo, no longo 
tempo de artesania exigido pela impressão, a apreensão desta 
imagem pelo tato e pelo gesto, para além da visão – proporcionando 
a dilatação do instante fotográfico abordado durante este ciclo 
(MINAMI, 2018, p. 27). 

Nos processos artesanais de fotografia como o cianótipo sempre existem maneiras 

de criar; alterando a concentração dos componentes químicos ou a ordem das 

etapas constitutivas do fazer. O que importa nesta maneira de pensar a fotografia 

são os contextos de produção e intervenções durante todo o processo criativo.  

Trata-se de uma fotografia que coloca ênfase no fazer e incorpora as etapas 

processuais de sua produção; uma fotografia experimental, contaminada, híbrida, 

criativa, expandida, entre outras tantas denominações, que enfatiza a importância 

dos processos de criaçãoi; uma fotografia na qual deve ser considerada todos os 

tipos possíveis de manipulação e interferência na imagem. 

Para Müller - Pohle (1985) fazer fotografia pressupõe uma série de intervenções em 

diferentes momentos entre o artista e o objeto; dentre os procedimentos que 

poderão ser executados destacam-se, a produção de imagens por apropriações de 

outras imagens; entre o artista e o aparelho, enfatizando o lado subjetivo do 

fotógrafo e entre o artista e a imagem, interferindo na própria fotografia. A pesquisa 

Areias do tempo atravessa esses momentos.  

As etapas da criação nesta pesquisa, percorre diferentes momentos; em meios 

digitais e artesanais: a captura com a máquina digital, a fotografia trabalhada no 

software de edição Photoshop® e transformada em negativo, a impressão por 

fotocontato com o cianótipo, e a fotografia recapturada novamente para o mundo 

virtual para circular em exposições, ou nas mídias sociais, ou em publicações de 

revistas. Esse trabalho se alterna entre a virtualidade digital e a artesania material, 

fazendo com que a pesquisa ocorra na coexistência dos tempos, com 

procedimentos que vão provocar as múltiplas temporalidades. Estes 
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atravessamentos potencializam questões poéticas e conceituais, durante o processo 

criativo. 

Nesta pesquisa, as diferentes abordagens do tempo, ligam-se também com o 

conceito de memória como duração. A memória como as sombras de um passado 

que é contemporâneo de um presente (BERGSON, 2006). A idéia de duração é 

importante na medida que se instaura como elemento central para a construção e 

questionamentos teóricos ao longo do trabalho criativo. 

Assim, o movimento é de olhar para trás e trabalhar com materiais e técnicas que 

exigem uma velocidade mais lenta na produção das imagens. Uma pausa. Sabemos 

que a memória requer a passagem do tempo e trabalhar com o cianótipo faz com 

que o tempo ajude a tornar conhecida a essência das coisas, como diz Tarkovski 

(1998). Desta forma mesmo me servindo de um processo histórico de fotografia do 

século XIX, acredito que esta pesquisa seja pertinente dentro do campo das artes 

visuais contemporânea. Segundo Cattani: “… no momento contemporâneo, 

constata-se que a arte é campo de experimentação no qual todos os cruzamentos 

entre passado e presente, manualidade e tecnologia, materiais, suportes e formas 

diversas se tornam possíveis” (CATTANI, 2007, p. 25). Uma pesquisa que, como 

afirma em Lancri, opera entre o conceitual e sensível, entre teoria e prática, entre 

razão e sonho, no “constante vaivém entre esses diferentes registros” (LANCRI, 

2001, p.19). 

No entrecruzamento do trabalho visual e reflexivo que parte da prática artística, 

escolhemos a relação com a matéria, estimulada pelo potencial criador, como 

elemento que conduz a pesquisa e que identifica as abordagens metodológicas. 

Essa relação com a matéria significa trabalho, um fazer constantemente em que o 

tempo se faz visível na permanente modificação das formas da materialidade das 

coisas. O formar como fazer, inventando o modo de fazer; como diz Pareyson: 

(...) seja qual for a obra a se fazer, o modo de fazê-la não é 
conhecida de antemão com evidência, mas é necessário descobri-lo 
e encontrá-lo, e só depois de descoberto e encontrado, é que se verá 
claramente que ela era precisamente o modo como a obra deveria 
ser feita. E para descobrir e encontrar como fazer a obra, é 
necessário proceder por tentativas (...) (PAREYSON, 1993, p.61).  
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Lidando com a matéria do cianótipo 
Na experimentação com o cianótipo, percebo cada imagem de outra forma: vejo um 

detalhe que não havia visto, vem uma idéia, conexões com outras imagens, 

questionamentos sobre a fotografia. Quando se está trabalhando com esse processo 

alternativo de fotografia, entra-se em profunda sintonia com a matéria, surgindo 

vários questionamentos sobre a construção conceitual e material do trabalho. 

Segundo Ostrower (1984), o artista quando age sobre determinada matéria, ele o faz 

de maneira a criar novas ordenações, assim, essa matéria é vista de um jeito novo. 

Nessa mesma direção, Salles (2011) comenta que “na medida em que vai sendo 

manipulada, sua potencialidade é explorada, vai necessariamente, sendo 

reinventada e seu significado amplia-se” (SALLES, 2011, p. 77).   

E por tentativas o caminho vai sendo revelado, aos poucos, junto com a 

transformação da matéria, pelo gesto das mãos nos materiais e a transmutação da 

imagem no tempo. A formatividade é como uma questão sensível que se forma 

durante o percurso, encontrar fazendo, executando; assim vou conhecendo aos 

poucos a poética de meu trabalho e o caminho da criação; através de suas 

mutações: “Formar significa por um lado fazer, executar, levar a termo, produzir, 

realizar e , por outro lado, encontrar o modo de fazer, inventar, descobrir (...)” ( 

PAREYSON, 1993, p.60). 

 
Figura 2: Preparação dos químicos e aplicação da emulsão fotossensível no suporte, 2016 

 

No processo com o cianótipo é possível interferir na mutação da imagem: “ os 

procedimentos artesanais dele envolvidos fazem com que o fotógrafo deixe de ser 

mero agente captador de imagens, ou mero impressor; para assumir o papel de 
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qualificador da imagem” (MONFORTE, 1997, p.119). Ao trabalhar com o esse 

processo é inevitável o contato tátil com a matéria para se expressar: “Entre a mão e 

a ferramenta começa uma amizade que não terá fim. Uma comunica a outra seu 

calor vivo e a molda perpetuamente” (FOCILLON, 2012, p. 14).  

Pós coloridos, substâncias férricas, dissolvidos em água transformam-se em águas 

ativas; em emulsão fotossensível. Inicia-se a partir daí a preparação dos químicos 

para o processo com a cianotipia, preparando soluções que ficam em repouso e 

depois devem ser misturadas em proporções iguais em um frasco. A emulsão 

química de sais de ferro (citrato de férrico amoniacal e ferricianeto de potássio) está 

pronta para ser aplicada em um suporte e com isso abrir uma conexão com um outro 

tempo, um diálogo com as ferramentas, com os materiais, com o sol, a água e o 

vento. 

 
Figura 3: Experimentos com viragem e tonalização nos cianótipos, 2016. 

 

O processo com o cianótipo passa por várias etapas: desde a captura da fotografia, 

edição da imagem, a preparação dos químicos, a manipulação com os químicos, a 

gestualidade com o pincel, a aplicação da emulsão fotossensível, a exposição ao 

sol, a lavagem da imagem na água, a tonalização, a viragem e a secagem da 
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imagem. Toda essa espera inaugura um movimento entre o momento da ação e o 

intervalo, deixando aparente o ato criador como um projeto em processo (SALLES, 

2011, p.68). 

O resultado tem um tom azulado, mas no processo criativo dessa pesquisa foram 

feitas experiências de viragem e tonalização, para mudar a cor, usando café, água 

oxigenada, chá, amônia, carbonato de sódio e erva-mate. O gesto repetido do fazer 

proporcionado por esse processo faz com que se tenha um tempo maior junto a 

imagem. Para Flusser (2002), toda a imagem técnica devia ser simultaneamente, 

conhecimento, vivência e modelo de comportamento, indicando a necessidade de 

olhar demoradamente para cada imagem, vaguear na imagem, como comenta 

Flusser (2002), em que “ o antes se torna depois e o depois se torna antes. O tempo 

projetado pelo olhar sobre a imagem é o eterno retorno” (FLUSSER, 2002, p.8). 

 
Figura 4: Experimentação com sobreposição de camadas (fotografia da figueira com fotografia do 

arquivo de minha avó). Tonalização com erva-mate Imagem digitalizada a partir do cianótipo, 2016. 
 

Logo após as primeiras experimentações com o cianótipo, selecionei duas delas que 

mais me diziam algo. Coloquei na parede em frente a minha escrivaninha, e junto 

delas coloquei uma imagem que tinha ganhado do arquivo de minha avó, já algum 

tempo. Esta foto em analógico fotografada pela minha avó sempre me levantou 
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vários questionamentos. Ao colocar essa imagem na parede percebo que não é 

tanto a imagem individual que importa para a construção do trabalho prático da 

pesquisa Areias do Tempo, mas a multiplicidade de significados que esta pode 

assumir mediante a sua relação de encadeamento com outras imagens. 

Trabalhando com a sobreposição das imagens, percebo que a natureza da imagem 

se altera, gerando uma nova experiência para o olhar. 

As marcas do tempo e a duração na fotografia 
Mutações que acompanham o olhar, o pensamento, a escrita e o processo prático. 

Intervenções, recortes, inclusão, exclusão, sobreposição. Entre os restos de recortes 

novas formas surgem. Na medida que as imagens resistem elas entram em 

processo de constituição de uma nova ordem do sensível. Geraldo Barros já 

mostrava muito bem esse procedimento com seu trabalho Sobras, onde transformou 

suas fotografias de viagens e arquivos pessoais de família, trabalhando com 

fragmentos de recortes, negativos, interferindo neles, permitindo “uma 

dessacralização da técnica fotográfica” (GRECCO, 2011, p.113). 

A fotografia, assim pode tentar lidar com a duração de outras maneiras através da 

passagem do tempo por meio de sua decomposição. O trabalho do artista David 

Hockney5, encaminha-se por exemplo nesse sentido, cada obra é resultado de uma 

duração que é definida pelo artista quando escolhe o intervalo de tempo entre cada 

imagem. Hockney, desenvolve a passagem do tempo através da ideia de 

fotomontagem. O prolongamento do tempo se dá pela sua fragmentação e 

justaposição. 

Percebo que o trabalho de David Hockney de fotomontagem aproximam-se com a 

direção que meu processo criativo está tomando daqui para frente; já que depois de 

diversas experimentações começo a trabalhar com pedaços de imagens, capturadas 

de figueiras diversas para montar assim um outro “corpo”, gerando uma outra 

experiência para o olhar, tentando romper com a uniformidade da superfície da 

imagem: “ Temos aprendido mais lentamente do que deveríamos a pensar a criação 

fotográfica não como golpe, mas como um processo que se constrói em etapa” 

(ENTLER, 2007 p. 39). 
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Figura 5: Negativo da fotografia do caule da figueira já editado no Photoshop, 2017. 

 

Dessa forma, escolhi duas fotografias de ângulos fechados do caule das figueiras 

para começar a experimentação. No software Photoshop começo a editar a imagem 

para transformá-la em negativo. Retiro alguns elementos que não me interessam, 

deixando visível somente a casca da árvore e os brotos que nela nascem através 

das folhas. Essas duas fotografias com temporalidades distintas já me diziam algo. 

Quando materializei as duas imagens separadas percebi que precisava juntá-las, 

assim peguei a agulha com uma linha e comecei a perfurá-las. Diferentes 

temporalidades, dentre elas os diferentes tempos na imagem justapostas: “o tempo 

se fazendo representar por meio de sua decomposição em uma série de imagens” 

(ENTLER, 2007). A linha explicitando o passar do tempo, transcorrido em sua 

própria feitura. 

Vou percebendo aos poucos no trabalho criativo em desenvolvimento, uma 

proximidade do que Moholy-Nagy denominou de fotoescultura “um tipo de 

composição que possibilitaria a transformação do processo fotográfico limitativo 

numa obra significativa criativa” (MOHLY-NAGY apud FABRIS, 2013, p. 215). 

Segundo Dubois (2012) o conceito de fotoescultura, escultura fotográfica, ou 

fotoinstalação como ele denomina faz parte das relações entre a arte 

contemporânea e a fotografia, onde considera a foto neste tipo de expressão “ não 

apenas como imagem, mas também como um objeto, uma realidade física que pode 

ser tridimensional, que tem consciência, densidade, matéria, volume” (DUBOIS, 

2012, p. 292). 
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Figura 6: Início da fotoescultura. Papel japonês com bordado. Pedaços de imagens do caule de 

diferentes figueiras do Laranjal/RS, 2017. 
 

Areias do tempo vai se formando assim, a partir de um caminho, pouco a pouco 

confidenciado pela matéria, no contato pelas mãos nos materiais; entre o ir e vir de 

São Paulo para o Laranjal, entre as leituras e a escrita. Vestígios do tempo, uma 

idéia intermediária, daquilo que está em transição, ou em busca de transformação 

como o pensamento para direcionar a criação e vice-versa. Um tempo intermediário 

entre o que está por vir, o que passou e sucede agora, é como vejo a construção 

fotográfica nesta pesquisa.  

Assim, o trabalho que vai se formando na pesquisa Areias do tempo é a soma de 

todas as marcas, impressões da feitura, rastros de memórias, caminhos, 

descaminhos de diferentes justaposições, conferindo um aspecto tridimensional a 

uma superfície bidimensional. Camadas vistas como movimentos, erros, desacertos, 

ressignificando a imagem, a cada interferência. 

Notas 
                                                 
1 Partimos da idéia de Rouillé que entre a coisa e a fotografia opera-se um encontro. E o processo fotográfico é o 
acontecimento desse encontro (ROUILLÉ, 2009, p.79). 
2 Também partimos da idéia de acontecimento de DELEUZE (1991), onde o acontecimento não é da ordem do 
tempo classificável, mas da ordem do devir, o qual pertence ao tempo da imanência, dos entretempos que se 
sobrepõem. 
3 Em alguns trechos do artigo vai conter narrativa pessoal da pesquisadora que assina o artigo e por este motivo 
está em primeira pessoa. 
4 Ver: FERNANDES, JR, Rubens. A fotografia expandida. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – 
Pontífica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002). MULLER - POHLE, Andréas. Information 
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Strategies. European photography, v6, n.1, 1985. CHIARELLI, Tadeu. A arte internacional brasileira. 2 ed. São 
Paulo: Lemos Editorial, 2002. 
5 Ver fotomontagens de David Hockney: http://www.davidhockney.co 
 
 
Referências 
BARTHES, Roland. A câmera clara: nota sobre a fotografia. Número da edição. Rio de 
Janeiro: Nova fronteira, 1984.  
BERGSON, Henri. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Trad. 
Paulo Neves. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Trad. Luiz B.L.Orlandi. Papirus: Campinas, 
SP, 1991. 
CATTANI, Icléia Borsa (Org). Mestiçagens na arte contemporânea. Porto Alegre: Ed. da 
UFRGS, 2007.CHIARELLI, Tadeu. A arte internacional brasileira. 2 ed. São Paulo: Lemos 
Editorial, 2002. 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Trad. Marina Appenzeller. 14. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2012. 
ENTLER, Ronaldo. A fotografia e as representações. Galáxia. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Semiótica. ISSN 1982-2553, v. 0, n. 14, p. 29–46, 3 Jul 
2007. 
FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar: fotografia e artes visuais no período das 
vanguardas históricas. vol2. 1.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
FERNANDES, JR, Rubens. A fotografia expandida. Tese (Doutorado em Comunicação e 
Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002).  
FOCILLON, Henri. Elogio da mão (livro eletrônico). Trad Samuel Titan Jr. São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 2012. 
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 
Trad do autor. Rio de Janeiro:  Relume Dumará, 2002. 
GRECCO, Priscila Miraz de Freitas. Felizmente existem os restos: Sobras de Geraldo de 
Barros e a autobiografia através da fotografia. Domínios da linguagem, Londrina, ano V, 
N.9.p.105 -106, novembro, 2011. 
LANCRI, J. Modestas proposições sobre as condições de uma pesquisa em artes plásticas 
na universidade. O meio como ponto zero: metodologia de pesquisa em artes plásticas. 1. 
ed, p.17-3, 2002. Porto Alegre: Ed da UFRGS. 
MONFORTE, Luiz Guimarães. Fotografia Pensante. São Paulo: SENAC, 1997. 
MINAMI, Dioclecio Ligia. Itinerâncias: a memória entre a materialidade e a virtualidade 
fotográfica.  (Mestrado em Artes Visuais) Instituto de Artes, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, São Paulo, 2018.  
MULLER - POHLE, Andréas. Information Strategies. European photography, v.6, n.1, 1985. 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 
PAREYSON, Luigi. Estética: teoria da formatividade. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. 
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. Trad. Constancia 
Egrejas. São Paulo: Senac, 2009. 
SALLES, Cecilia Almeida. Gesto Inacabado: processo de criação artística. 5 ed. São Paulo: 
Intermeios, 2011. 
TARKOVSKI. Esculpir o tempo. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 
 
 
Daniela Pinheiro  
Artista multimídia, jornalista e bacharel em fotografia pelo SENAC/SP. Especialista em 
Economia da Cultura pela UFRGS/RS. Atualmente é mestranda do programa de Pós-



 

 
PFUTZENREUTER, Edson ; PINHEIRO, Daniela. O processo criativo com o cianótipo: um outro tempo com a 
matéria fotográfica, In Anais do 27o Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 
27o, 2018, São Paulo. Anais do 27o Encontro da Anpap. São Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Instituto de Artes, 2018. p.3285-3297. 
 

3297 

                                                                                                                                                         
Graduação em Artes Visuais da UNICAMP/ Universidade Estadual de Campinas; na linha de 
pesquisa: poéticas visuais e processos de criação.  
 
Edson Pfutzenreuter 
Graduação em Educação Artística –Artes Plásticas pela Universidade de São Paulo (1985), 
mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Professor do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Ensino e pesquisa nas áreas de Comunicação, Criação e Artes Visuais. 
 
 


	Daniela Pinheiro / UNICAMP
	RESUMO
	PALAVRAS-CHAVES: Fotografia; cianótipo; tempo; memória; processo de criação.
	ABSTRACT
	KEYWORDS: Photography; Cyanotype; Time; Memory; Process of creation.
	Lidando com a matéria do cianótipo
	As marcas do tempo e a duração na fotografia
	Figura 5: Negativo da fotografia do caule da figueira já editado no Photoshop, 2017.
	Notas

