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Fotorreportagem 

O fotojornalismo tem projetos baseados em pautas, geralmente como fotos mais           

objetivas, onde costuma-se não ter grande período de tempo de contato com os             

protagonistas da matéria. Sempre vem acompanhado de texto, para contextualizar e           

aprofundar o assunto. Neste projeto, será realizada entrevista com pessoas          

não-binárias para retratar suas vivências, suas demandas e sua existência;          

criando-se uma matéria com pauta não-binária; fotografias objetivas que mostram          

não só as dificuldades diárias, mas também algumas pessoas que passam por isto;             

com texto a respeito do assunto; sendo assim uma fotorreportagem. 

 

Um exemplo de representatividade não-binária ocorreu com a conceituada revista          

sobre casamentos Love Inc que colocou pela primeira vez em sua capa, os modelos              

não-binários Jake La Barbera e Vanessa Villegas. De acordo com a revista            

Advocate, a editora-chefe Brittany Drye falou sobre a importância para a           

representatividade com estas novas capas. “A intenção é mostrar um look inovador            

e sem precedentes na evolução da moda de casamento”, afirmou. 

 

Apesar do foco desta revista não ser a vivência dessas pessoas, representá-las faz             

uma grande diferença.  

 

Se ver representado (bem representado) na mídia e no entretenimento é           

empoderador, pois valida a nossa existência, amplia nossas noções do que           

podemos ser e fazer, e desafia aquela implicação sutil de que temos menos             

importância. Além disso, representatividade na mídia pode ser um meio de           

dar espaço e voz para as minorias que não conseguem se fazer ouvir na vida               

real, ou mesmo que são fortemente incompreendidas e hostilizadas (como          

pessoas trans, por exemplo). A mídia oferece um ambiente seguro para que            



essas vozes alcancem “a maioria” e se tornem mais aceitas. (Lara Vascouto,            

2017) 

 

A representatividade midática é extremamente importante para a normalização de          

existências como as não-binárias, para informar e diminuir preconceitos, para as           

pessoas se identificarem. Uma boa representatividade pode ser um fator que auxilia            

na descoberta e entendimento das pessoas. 

 

Um repórter capaz de fazer um exercício de alteridade, que se perceba            

diferente de uma pessoa ou grupo, mas que consiga transpor essa diferença            

para conhecer esse novo, poderia experimentar novas narrativas, quem sabe          

mais inovadoras, menos previsíveis, recheadas de conhecimentos novos, e         

com possibilidades de contribuir com informações capazes de alterar a          

cultura que transforma a diferença em desigualdade [...] Assim como os           

jornalistas produzem excelentes narrativas sobre as histórias de vida de          

pessoas ditas "normais", "cidadãos direitos", também encontrariam histórias        

para serem contadas em outras formas de vida. Mas não havendo abertura            

para conhecer o "estranho", há boas chances de que os diferentes sejam            

inferiorizados e colocados em uma mesma e pejorativa categoria, ratificando          

o processo histórico que transforma a diferença em desigualdade, abrindo          

brechas para o recrudescimento de posturas intolerantes que podem se          

tornar violência. (SILVA, 2010,p. 195) 

 

Ou seja, é necessário uma pesquisa prévia sobre o assunto e, de fato, ouvir os               

personagens a serem representados, para produzir um conteúdo coerente, que fuja           

dos estereótipos e que contribua para redução da violência. Um exemplo de matéria             

sobre pessoas não-binárias, foi a “Os brasileiros não-binários que lutam pelo           

reconhecimento do gênero neutro: 'Não me considero homem, nem mulher'” feita           

pela BBC e publicada pelo G1, onde fora realizada entrevistas com pessoas            

não-binárias e profissionais. 

 



"São pessoas que podem se sentir transitando entre os dois gêneros, sem            

necessariamente estar em um deles. São os indivíduos que resistem à           

normalização de gêneros. São pessoas cujos corpos denunciam uma         

resistência à imposição de normas", explica a psiquiatra e educadora sexual           

Alessandra Diehl, especialista em sexualidade humana. (G1, 2019) 

 

O subtema deste projeto é a vivência das pessoas não-binárias, ou seja, qualidade             

de vida das mesmas, principais demandas e dificuldades, histórias individuais e           

coletivas, que humanizem estas pessoas, gerando informação e solicitando uma          

mudança no cenário social. Trazendo assim visibilidade e representatividade para          

estas pessoas e suas causas. 

 

O objetivo geral do projeto é trazer informação sobre o tema, através de entrevista              

e dados e, assim, desenvolver empatia no público a respeito das pessoas            

não-binárias e suas demandas.  

 

A cada 20 horas um LGBT foi barbaramente assassinado ou se suicidou vítima da              

LGBTfobia em 2018, o que confirma o Brasil como campeão mundial de crimes             

contra esta minoria. Segundo agências internacionais de direitos humanos,         

matam-se muitíssimo mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13            

países do Oriente e África onde há pena de morte contra os LGBT. Este dado               

reflete o tamanho do preconceito no país e o assassinato é uma das formas de               

expressá-lo. Por isso, informar e educar as pessoas sobre questões de gênero é             

relevante, sendo a justificativa para o tema. A informação destrói preconceitos e            

estereótipos, aproxima minorias da massa e isso pode causar um grande impacto,            

como a redução dos suicídios e homicídios, para além de melhorar a qualidade de              

vida da minoria. Então, tem se como objetivo do projeto, retratar as dificuldades             

passadas por estas pessoas. 

 

Os objetivos específicos são, através da fotorreportagem, introduzir questões de          

gênero, retratar as dificuldades das pessoas não-binárias no dia-a-dia, questionar          



algumas concepções que levam ao preconceito com essas pessoas e, assim,           

aumentar a informação sobre o assunto para diminuir a discriminação. 

 

Sobre o planejamento: o local a ser utilizado será espaços públicos, tanto para             

mostrar a binaridade destes, quanto para a realização de retratos. Seria necessária            

uma autorização pelo uso da imagem. O transporte e alimentação seria acertado            

com x modelo, a fotógrafa e a assistente, que se vê necessário pelo uso de               

equipamentos como flash. O horário seria decidido entre entrevistadx e fotógrafa,           

assim como os espaços públicos escolhidos. As entrevistas seriam produzidas          

online de forma escrita, para que todo o tempo agendado com x modelo seja              

aproveitado para a criação das fotos. Realizar as entrevistas previamente é           

importante para questões como pronomes de preferência dx modelo e questões           

relacionadas à expressão de gênero, onde a fotógrafa consegue planejar melhor           

algumas fotografias onde questões como roupas e acessórios são extremamente          

importantes.  

 

Para esta reportagem, foram feitas entrevistas com seis pessoas não-binárias          

brasileiras pela internet. As fotografias foram feitas em espaços públicos como           

shopping. Esta reportagem poderia ser publicada pela Revista Cult, se enquadraria           

na editoria “Questões de Gênero”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotorreportagem: 
 

Não-binários: O porquê da 
linguagem neutra ser importante. 

 

 
Símbolo trans-binário tatuado na mão, não evita que as pessoas tentem adivinhar o gênero              
de Mikha através apenas de sua expressão de gênero. 
 
Quando você se encontra com alguém pela primeira vez, qual a primeira pergunta             

que você faz? Quando você vai se referir a alguém que não conhece, você chama a                

pessoa de “ela” ou “ele” se baseando em coisas como roupa e traços físicos? E se o                 

pronome desta não for “ele” ou “ela”? E se esta não for mulher ou homem? Já                

pensou no impacto que isto pode trazer? Para Levi, sua maior dificuldade de ser              

uma pessoa não-binária é “ter que ouvir professores, colegas e família me            

chamando pelo nome de registro e com o pronome errado”. 

 

Antes de nascermos, nosso gênero já é definido por médicos, pais ou quaisquer             

pessoas que consigam saber nossa genitália. Então, nós crescemos em caixas,           



onde existem “coisas de meninas” e “coisas de meninos”. Em que a cor e o tipo das                 

nossas roupas, nossos acessórios, o lugar que podemos frequentar, nossos          

pronomes, o conteúdo que vamos consumir, os brinquedos que vamos brincar, e —             

considerando que estamos em uma sociedade machista — até o que vamos estudar             

e trabalhar são definidos pela concepção do gênero que decidiram por você.  

 

 
Até hoje, a maioria dos brinquedos continuam reforçando estes padrões de gênero, como:             

meninas usam saia e meninos usam calça; como se a moda e outras formas de expressão                

tivessem, de fato, relação com a identidade de gênero das pessoas. 

 

E, se você foge desse padrão, o preconceito é a resposta da sociedade. É ignorado               

que, na verdade, estas pessoas podem não se identificar com este gênero imposto,             

podem não se sentir confortáveis nestas enquadrações tão obsoletas. “Eu acho que            

a questão mais preocupante é o preconceito. Pessoas que são ignorantes quanto a             

isso e, ao menos procuram saber o que é, torcem o nariz quando menciono [...] ser                

não binário.” diz Andy. 

 



A transgeneridade diz respeito a pessoas que não se identificam com o gênero             

imposto socialmente. Dentro deste termo, são representadas pessoas transexuais         

(homens e mulheres) e travestis, e pessoas não-binárias. O termo não binário é um              

“guarda-chuva” para pessoas que se enquadram em um terceiro gênero,          

abrangendo quaisquer outra identidade de gênero que não se enquadre na           

binaridade masculino e feminino. Dentro deste espectro existem diversas         

identidades. Identidade de gênero não tem relação com orientação sexual ou           

romântica.  

 

A representação não-binária na mídia tem o poder de chamar atenção para o             

assunto e de informar, mesmo que de forma superficial. “Acho que o importante é              

mostrar que existimos. Muita gente não sabe sequer o que significa ser não-binário,             

acho que seria uma chance de nos incluir na sociedade de alguma forma”, diz Andy.               

Mostrar que estas pessoas existem, dar visibilidade a estas, é um grande começo             

para que pessoas possam entender a si mesmas, se sentir aceitas e para diminuir o               

preconceito.  



 
Lorena possui 23 anos e é de Nova Iguaçu/RJ. 

 



Lorena, pessoa não-binária, devido a falta de informação sobre o assunto e os             

comentários de familiares sobre sua expressão de gênero desde a infância, levou            

bastante tempo para entender seu gênero “a mídia tem um papel tão grande na              

visão que nós temos de nós mesmos e do lugar que ocupamos na sociedade, que é                

impensável dizer que qualquer tipo de representação não seja importante na mídia.” 

 

A representatividade na mídia tem grande impacto não só na vida de quem já se               

identifica com o gênero não-binário, mas também na vida de crianças. Serem            

educadas de que não existem apenas dois gêneros e que não precisam tentar se              

encaixar neles, evita o sofrimento que fora causado nas pessoas não-binárias que,            

atualmente, são adultas ou adolescentes.  

 

Qual diferença faria ter tido representatividade não-binária na sua infância? 

“É até difícil imaginar. Mas posso dizer, com certeza, que todo o período da minha               

pré-adolescência teria sido infinitamente menos difícil, não só pra mim como pra            

toda a minha família também” diz Lorena. Para Levi, de 16 anos, também teria              

facilitado: “Eu acho que, não só eu, como todos à minha volta iriam saber lidar               

melhor com todas as mudanças da "transição", minha família principalmente.” Já           

para Aileen, a representatividade na infância seria importante para que ele           

conseguisse expressar seu gênero atualmente: “já me sentiria confortável para me           

assumir, por já saber quem eu era desde pequeno.” 

 

Se tivesse tido representatividade não-binária na infância, Andy “não teria crescido           

com dúvidas sobre me indentificar, sabe? Quando eu cheguei na adolescência eu            

comecei a me descobrir e foi uma fase bem difícil, porque até então eu não sabia o                 

que era o não-binário, não sabia que de fato existia esse termo. Até que procurei               

ajuda com uma amiga de longa data, eu disse a ela o que eu sentia. [...] Mas, se                  

houvesse essa representatividade, eu não teria passado por toda essa fase de            

dúvida de saber quem eu sou.”  

 

A mídia tem papel influenciador, através dela é possível levantar debates sociais,            

que podem ser importantes para mudanças de algumas concepções presentes na           



sociedade. Porém, a mídia não é a única a possuir papel importante para a              

informação e diminuição de preconceito. A escola não deveria ignorar questões de            

gênero em sua função de formar cidadãos, “eu acho que a escola deveria ensinar, e               

não apenas sobre os não-binários, sobre a comunidade LGBT inteira, e os pais             

podiam ajudar nessa parte. Já que ninguém nasce preconceituoso e homofóbico”,           

diz Juan. Ensinar não só o respeito e criticar a intolerância é importante, mas              

também uma boa educação acerca de questões identitárias é imprescindível para           

mudar todo um país. A qualidade de vida de pessoas não-binárias não deve ser              

ignorada. 

 

 
Uma das dificuldades das pessoas não-binárias é achar espaços que incluam seu gênero,             

como: banheiros, provadores, seções de loja e até formulários. Este tipo de situação pode              

atrapalhar a qualidade de vida das pessoas não-binárias. 

 

Cada pessoa se sente confortável com determinado(s) pronome(s). Por isso, o uso            

da linguagem neutra é fundamental para evitar o uso de pronomes errados, que             

podem causar disforia em pessoas que lutam diariamente para ter suas           

necessidades básicas atendidas. A disforia é uma inquietude, ansiedade, um          



desconforto causado pelo sentimento de inadequação às questões de gênero          

relacionadas ao gênero que lhe fora imposto socialmente. “A disforia sempre           

aparece nos momentos de escolher roupa pra sair e tomar banho, por exemplo.” diz              

Levi, pessoa não-binária.  

 

Um estudo realizado com 129 jovens trans revelou que quem pode usar o nome e               

gênero com o qual se identifica no trabalho, por exemplo, tem 71% menos chance              

de desenvolver quadros de depressão e 34% menos chances de suicídio, de acordo             

com Pedro HMC do site Põe na Roda. “De uma forma geral, a questão dos               

pronomes é um problema constante. A todo momento, as pessoas “deduzem” o seu             

gênero pela sua aparência quando se dirigem a você, e é extremamente            

desconfortável ter que corrigir a outra pessoa, principalmente se for um estranho. “             

Diz Lorena.  

 

 

 



 
Um fator em comum na expressão de gênero de Lorena e Mikha, ambos pessoas              

não-binárias, é o uso do batom vermelho. O uso deste batom é comumente visto como algo                

feminino, pessoas, que não consegue vê-lo como algo neutro, podem usar isto como o              

suficiente para definir o gênero e o pronome de alguém, quando não é. 

 

O uso de linguagem neutra pode ser feito de diversas formas. Na internet, é comum               

ser utilizado “x” e “@” como substituto para os pronomes feminino e masculino,             

como por exemplo: “Você é maravilhosx/maravilhos@”. Porém, esta forma não é           

inclusiva a pessoas que possuem deficiência visual, já que os leitores automáticos            

não identificam as palavras com estes caracteres, de acordo com Gabriela Ferreira            

do site Language Trainers Brasil. Uma forma mais inclusiva, que é levantada por             

Marcio Caparica do site Lado Bi, é o uso de “e” para palavras que não a possuem                 

como indicativo de pronome masculino, exemplo: “Você é criative”. Já para palavras            

que possuem o uso da letra “e” para indicar masculinidade, como “ele”, é usado a               

letra “u”, exemplo: “Elu é incrível”. Uma forma alternativa, é sempre se dirigir aos              

outros, simplesmente, como uma pessoa. Exemplo: “Você é uma pessoa          

esforçada”. 

 



 
Mikha tem 24 anos e é de Campo Grande/RJ. 

 

Mikha é uma estudante de psicologia e pessoa não-binária. Ela conta sua            

identidade de gênero e preferência de pronome para todas pessoas que conhece,            

“algumas realmente não entendem. Parece que eu mentia simplesmente porque          



não entendiam muito bem. Perguntam coisas desnecessárias como minha genitália.          

Também me chamaram de travesti/transexual”.  

 

 
Perguntar o pronome e a identidade de gênero de alguém pode fazer grande diferença na               

vida desta pessoa, como não a fazer sentir disforia e trazer maior conforto a mesma. 

 

Admitir que não podemos adivinhar o gênero e o pronome de alguém por sua              

expressão, como roupas, cabelo, acessórios e nome dado ao nascer, é o primeiro             

passo para um comportamento que respeita todas as pessoas com suas           

identidades. A expressão de gênero pode ser usada como forma de afirmação,            

resistência e para questionar os conceitos construídos socialmente, mas essa          

sozinha não é capaz de definir o gênero de alguém. A identidade de gênero é               

sentida e não vista.  

 

 

 

 



 

 

FERREIRA, Gabriela. A linguagem neutra ou não-binária significa inclusão de          

gênero?. language trainers brasil, 25 abr. 2017. Disponível em:         

https://www.languagetrainersbrasil.com.br/blog/a-linguagem-neutra-ou-nao-binaria-si

gnifica-inclusao-de-genero/ . Acesso em: 28 mar. 2019. 

 

CAPARICA, Marcio. Vamos usar “E” para o gênero neutro?. ladobi, 30 jun. 2016.             

Disponível em: http://www.ladobi.com.br/2016/06/genero-neutro-portugues/. Acesso    

em: 28 mar. 2019. 

 

DISFORIA de gênero: Causas, ‘sintomas’, tratamentos (para os efeitos) Disforia de           

gênero. psicoativo. Disponível em:    

https://psicoativo.com/2016/06/disforia-de-genero-causas-sintomas-tratamentos-par 

a-os-efeitos.html. Acesso em: 28 mar. 2019.  

 

HMC, Pedro. Respeitar gênero e nome de pessoas trans reduz riscos de suicídio e              

depressão, diz estudo. poenaroda, 15 mar. 2019. Disponível em:         

https://poenaroda.com.br/diversidade/respeitar-genero-e-nome-de-pessoas-trans-re

duz-riscos-de-suicidio-e-depressao-diz-estudo/. Acesso em: 28 mar. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.languagetrainersbrasil.com.br/blog/a-linguagem-neutra-ou-nao-binaria-significa-inclusao-de-genero/
https://www.languagetrainersbrasil.com.br/blog/a-linguagem-neutra-ou-nao-binaria-significa-inclusao-de-genero/


Fotografia Documental 
 

A fotografia documental busca retratar com a visão do fotógrafo um fragmento da             

realidade, criando uma narrativa com diversas fotos e, várias vezes, denunciando           

uma questão social e clamando por mudanças. Ao retratar uma realidade que não é              

a sua, é necessário imergir no tema e no contato com quem vive esta situação,               

assim é necessária uma pesquisa prévia e um tempo relevante de contato com             

estas pessoas.  

 

O tema deste projeto é pessoas não-binárias, ou seja, pessoas que não se             

identificam com o gênero masculino ou feminino unicamente. Este termo abrange           

toda pessoa transgênero (ou seja, quem não se identifica com o gênero que lhe foi               

imposto socialmente ao nascer) que não se identificam como homem ou mulher.            

Dentro deste “guarda-chuva” existem diversos gêneros que são classificados, para a           

identificação, sentido coletivo e representatividade.  

 

Este projeto se enquadra na fotografia documental, pois busca retratar a vivência            

e a dificuldade destas pessoas através de um conjunto de fotos, de forma a criar               

uma narrativa fotográficas.  

 

A questão de identidade de gênero, vai além de nomenclatura, também se encontra             

com expressão de gênero (ou seja, como esta pessoa expressa o seu gênero —              

não necessariamente se encaixando em padrões da sociedade) e tratamento. O           

gênero pode ser algo fluído para muitas pessoas, não necessariamente se           

encaixando em uma forma de expressão esperada, por exemplo, pessoas não           

binárias muitas vezes são vistas como pessoas com estilo andrógino, o que não é              

uma realidade para todas estas pessoas.  

 

Pessoas não-binárias podem preferir pronomes neutros, mas também podem se          

sentir confortáveis com neutro e feminino, neutro e masculino, feminino e masculino,            

os três, etc; isso é algo pessoal e que só pode ser entendido perguntando ou               



observando como a pessoa se trata. Usar forma de tratamento neutra é a melhor              

forma para se comunicar com as pessoas, pois não há como saber seu pronome de               

preferência pela sua expressão de gênero ou pelo seu próprio gênero.  

 

Da mesma forma que pessoas não-binárias podem ou não fazer redesignação           

sexual, fazer uso de hormônios ou mudar o nome. Para ter um gênero, basta              

apenas se identificar com este, não precisa seguir uma regra de condutas para             

validação, seu gênero e preferências deve ser respeitado. Um estudo realizado com            

129 jovens trans revelou que quem pode usar o nome e gênero com o qual se                

identifica no trabalho, por exemplo, tem 71% menos chance de desenvolver quadros            

de depressão, tem 34% menos chances de suicídio, aponta Pedro HMC do site Põe              

na Roda. 

 

Em alguns lugares do mundo as pessoas não-binárias têm seus direitos           

reconhecidos,como por exemplo: Na Índia desde 2014 é crime a discriminação           

contra pessoas não-binárias, e, desde então, foi instituída uma terceira opção de            

gênero em documentos de identidade – o mesmo passou a ser válido no Nepal, no               

Paquistão e em Bangladesh; na Austrália, a terceira opção de gênero é válida desde              

2011, e no Reino Unido é possível usar o título “mx”, que indica o gênero               

não-binário. No caso do Brasil, a evolução é extremamente tímida em relação à esta              

faceta da sociedade. Entretanto, mesmo com os equívocos apresentados no          

Decreto 8727/16 (Brasil, 2016), que trata do uso de nome social na administração             

pública federal, constata-se uma preocupação do Estado brasileiro em acolher a           

classe trans e tentar promover o bem estar social. 

 

O subtema deste projeto é a falta de visibilidade das pessoa não-binárias, a falta              

representatividade das mesmas. No Brasil, é muito comum que banheiros,          

provadores, roupas, até mesmo salão de beleza, sejam classificados entre feminino           

e masculino apenas, invisibilizando e tornando estes ambientes inacessíveis para          

estas pessoas. A inacessibilidade afeta a qualidade de vida das mesmas, pois, por             

exemplo, elas não podem ficar em certos locais por grande tempo, já que não tem               

acesso ao banheiro. Estas situações, às vezes, podem fazer com que a pessoa             



utilize um espaço que não condiz com a sua identidade, podendo causar disforia            1

.Por isso é justificável tratar do assunto. 

 

O sistema binário de gênero é perverso e impõe àqueles que nele não se              

enquadrem apenas dois espaços: a patologização ou a marginalidade. A          

expectativa de vida para as pessoas trans é de menos que a metade da              

média brasileira. Suas demandas sociais são subtratadas, inexistindo        

políticas públicas que, significativamente, amparem essa população.       

(WISNIEWSKI, 2015, Pág. 108) 

 

O objetivo geral do projeto é informar as pessoas a respeito da não-binaridade de              

gêneros e, com isso, diminuir o preconceito com as mesmas; além de chamar a              

atenção para a acessibilidade destas pessoas em locais públicos e privados. O            

projeto deve buscar retratar a vivência destas pessoas em espaços que não são             

feitos para elas habitarem, ou seja, espaços onde a binaridade se faz presente,             

causando impacto ao chamar atenção para esse tipo de situação que é, muitas             

vezes, nem pensada pela grande maioria. Resolver o problema de falta de            

acessibilidade é essencial para permitir que estas pessoas consigam viver          

normalmente, que consiga transitar pelos espaços desejados e, às vezes,          

necessários. Ao mostrar que estas pessoas existem, ou seja, dar visibilidade para            

estas, se levanta questionamentos e, então, reflexões e busca por conhecimento, o            

que é essencial para a questão de acessibilidade seja vista como relevante e que              

seja resolvida. Então, este projeto pode fazer com que mais pessoas se engajem a              

pedir pela acessibilidade destas pessoas.  

 

Os objetivos específicos retratar as vivências e dificuldades de pessoas          

não-binárias, dar visibilidade a estas pessoas, aproximar a população da causa,           

para que exista uma conscientização para mudar as formas de tratamentos com            

1 “Disforia” é um sentimento de insatisfação, ansiedade e inquietação. Com a disforia de 
gênero, o desconforto com o corpo pode ser tão intenso que pode interferir com a maneira 
de viver no cotidiano, por exemplo, na escola ou no trabalho ou durante atividades sociais. 



desconhecidos e com pessoas não-binárias e para que os espaços cada vez mais             

tenham ambientes neutros.  

 

 

Fotografias documentais: 

 

 
Binaridade em banheiro público. 

 

 



 
Banheiro feminino. 

 

 

Banheiro masculino. 



 

Sinalização. 

 



 

Placa de banheiro feminino. 



 

Placa de banheiro masculino. 



 

Placa feminina de seção de roupas. 



 

Placa masculina de seção de roupas. 



 

Seção de loja de brinquedos. 



 

Blusa escrito “cara” em inglês em uma pessoa não-binária  que é comumente 

tratada como mulher. 



 

Detalhe da relação de objetos que são visto comumente como femininos e roupas 

que são vistas como masculinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia Técnico-Científica 

 
O projeto fotográfico escolhido fora o de objetos captados de forma técnica através             

da macrofotografia, mostrando detalhes dos mesmos, sendo assim, uma fotografia          

técnica. A fotografia técnica-científica propõe mostrar o fragmento da realidade          

com o mínimo de distorção possível, seja na cor, na incidência de luz, no tratamento               

de imagem e etc; sendo utilizada para fins de pesquisas e divulgação de questões              

científicas, reprodução de obras e objetos, documentação, entre outros. A fotografia           

técnica possui grande relevância ao reproduzir objetos e obras com grande           

fidelidade; ao preservar documentos, provas, entre outros; sendo imprescindível         

para diversas situações, como assassinatos, pesquisas e etc. 

Este projeto necessita de questões técnicas bem desenvolvidas para produzir um           

material correto. Algumas das características da fotografia macro é a distância focal            

pequena, sendo necessário muito cuidado e técnica para produzir uma fotografia           

com o foco correto; além de ser adequado a utilização da luz contínua e de uma                

fotometragem correta, onde, para compensar a abertura do diafragma, muitas vezes           

a velocidade do obturador é baixa, sendo assim, necessária utilização do tripé ou de              

um cuidado maior do fotógrafo; é ideal um fundo neutro para estes objetos; além              

disto, é necessário que o foco seja feito manualmente, pois ele se perde facilmente              

no automático; entre outras coisas.  

O conceito deste projeto são objetos que carregam algum simbolismo de           

identidade de gênero, ou seja, que são vistos socialmente como adequados e            

produzidos para um gênero em específico. Este projeto se encaixa na           

macrofotografia, pois seu objetivo é mostrar detalhes aproximados de objetos, que           

na maioria das vezes são pequenos, e que não poderiam ser observados da mesma              

forma com outro tipo de fotografia.  



A fotografia macro é o registro de pequenas coisas, em que a foto visa              

mostrar e valorizar pequenos detalhes não muito perceptíveis a olho nu. Ao            

falar em macro fotografia, é muito comum assimilar esse assunto a fotos de             

insetos e plantas, porém não há uma limitação do que pode ser fotografado             

com a técnica. Uma foto é considerada macro quando o tamanho do assunto             

é fotografado com uma proporção entre 1:1 e 10:1, ou seja, quando o detalhe              

em questão é igual ou até 10x maior que o real. Uma proporção acima de               

10:1 é considerada microfotografia.  (Erica Dal Bello, 2014) 

O tema deste projeto são pessoas não-binárias, ou seja, pessoas que não se             

identificam pela forma binária de gênero; sendo assim, objetos que simbolizam um            

gênero binário, fazem parte das questões sobre expressão de gênero dessas           

pessoas. Portanto, fora feita uma pequena entrevista com algumas pessoas          

não-binárias a respeito de objetos e questões marcantes para elas sobre estas e,             

assim, os objetos escolhidos foram: sombra em pó, lápis de olho, boné, esmalte e              

batom; além disto, fora fotografado um cabelo. Este trabalho possui uma relevância            

social, ao mostrar objetos relacionados a questões de gênero, que é um tema             

importante no âmbito social atual. Através do mesmo, pode se observar objetos que             

possuem o gênero de seu público alvo explícito, sendo um exemplo de como             

algumas marcas não possuem inclusão e não se preocupam com as questões de             

gênero de parte da população.  

Fotografar “para contar” corresponde ao momento em que o pesquisador faz           

a síntese do seu trabalho, através da articulação, a partir do seu instrumental             

teórico, entre as suas premissas e as informações obtidas ao longo da            

pesquisa. A fotografia pode, neste momento, ser utilizada para destacar, com           

segurança, aspectos e situações marcantes da cultura estudada, e para dar           

suporte à reflexão apoiada nas evidências que a própria imagem apresentar.           

(Milton Guran, 2012) 

Para a realização deste projeto é necessário equipamento macro; sendo lente           

macro, filtro close-up, anel de inversão, tubo de extensão e/ou outra opção.            



Também é necessário um fundo neutro para os objetos, como na cor branca.             

Também pode ser necessário utilizar luz contínua e tripé, devido a baixa velocidade             

— para compensar a abertura do diafragma definido pela câmera — e ao baixo ISO               

— para manter o maior número de detalhes.  

Fotografias técnicas: 

 

Lápis de olho. 

 



 

Sombra em pó. 



 

Esmalte. 



 

Boné. 



 

Batom líquido. 



 

Cabelo comprido. 
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