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Mas isso (triste de nós que trazemos a alma vestida!), 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender 

E uma sequestração na liberdade daquele convento 

De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas 

E as flores as penitentes convictas de um só dia, 

Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas 

Nem as flores senão flores, 

Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 

 

Fernando Pessoa 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propôs a pensar algumas possibilidades de trabalhar com leitura de 

imagens, no caso, fotografias, pois, cada vez mais, essa leitura se torna importante em um 

mundo repleto de imagens. A busca por caminhos nos quais conseguimos desdobrar a 

imagem em pensamentos criativos e potentes se dá de maneira rizomática e está presente 

em todo o trabalho tendo como inspiração a cartografia. A ideia de uma travessia em 

companhia de imagens e conceitos nos ajuda a nos desprendermos do senso comum e a 

pensar na potência do encontro com a fotografia. Para isso, fez-se necessário trazer para 

o diálogo conceitos como devir, dobra e fora, e autores como Rouillé, Deleuze, Guatarri, 

Barthes, Blachot e Warburg, criando encontros entre esses conceitos e fotografias autorais 

de outros artistas, para pensar as relações entre fotografia, educação e leitura de imagens. 

 

Palavras-chave: educação, fotografia, leitura de imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work was proposed to think about some possibilities of working with reading 

images, in this case, photographs, because, increasingly, this reading becomes important 

in a world full of images. The search for paths in which we can unfold the image in 

creative and powerful thoughts takes place in a risomatically way and is present in all 

work, taking as inspiration cartography. The idea of a crossing in the company of images 

and concepts helps us to detach from common sense and think about the power of the 

encounter with photography. For this it was necessary to bring to dialogue concepts such 

as coming, bending and outside and authors such as Rouillé, Deleuze, Guatarri, Barthes, 

Blachot and Warburg, creating encounters between these concepts and photographs 

authorand other photographers to think about relationships between photography, 

education and image reading.    

 

Keywords: education, photography, reading images. 
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MEMORIAL 

 

Quando criança, ficava fascinado pelas máquinas fotográficas e pela magia do processo 

de revelação. Meu contato com a fotografia começou em casa quando manipulava 

revelações feitas pelo meu avô pintor e quando via a bolsa de fotografia de um tio artista. 

Nesse universo artístico no qual eu convivia, comecei a adentrar ao mundo da fotografia 

participando de vários cursos tanto de fotografia digital como de fotografia pinhole. 

Desde então, a fotografia acompanhou meu processo de formação como pessoa, como 

artista e como professor. 

 

Assim como a história da fotografia, meu envolvimento teve início ao registrar cidades e 

passeios ecológicos. Em atividades de caminhadas, acampamentos, escaladas e passeios 

urbanísticos, a fotografia se tornava sempre o foco principal dos passeios. O fascínio pela 

fotografia analógica, portando uma Nikon FG, máquina usada que ganhei do meu avô, 

me acompanhou em várias situações da minha vida, norteando e direcionando atividades, 

desde a adolescência até o início da faculdade. 

 

Meu avô, que me presenteou com essa câmera, teve um papel muito importante na minha 

caminhada artística. João Garboggini Quaglia, baiano, nascido em 1928, teve uma breve 

passagem pela carreira militar até se matricular no curso de Artes Plásticas na UFRJ, no 

ano de 1949. No final da graduação, em 1958, ganhou um prêmio de melhor pintura pelo 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e uma bolsa para uma especialização na 

Espanha, onde focou seus estudos na litogravura. Ao retornar ao Brasil, em 1961, tornou-

se um grande especialista na área, vindo a introduzir a técnica em Belo Horizonte, a 

convite do artista Guignard, e logo se tornou professor universitário, conciliando a 

carreira acadêmica com a carreira artística, sempre produzindo muito. Fez trabalhos com 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto entre 

outros. No entanto, foi com a pintura que teve maior produção, conquistando um lugar 

significativo no meio artístico. 

 

A câmera ganhada de meu avô e vários rolos de filme tiveram lugar cativo na mala quando 

me mudei de São João del-Rei, cidade onde vivi minha infância, adolescência e início da 

juventude, para Belo Horizonte em 2001. Apesar de já ter acesso à fotografia digital, 

dispondo de uma Canon compacta, ainda tinha como meio principal os rolos de filme 



 

 

fotográfico. Fiz vários passeios fotográficos por Belo Horizonte, incluindo dois passeios, 

na madrugada, pelo centro da cidade e pela montagem da Feira Hippie, sempre optando 

pela máquina analógica. Optar por esse equipamento fez com que o número de fotos 

tiradas fosse reduzindo com o passar do tempo; primeiro, pela situação financeira limitada 

de estudante e, em seguida, pelo encarecimento do processo analógico. Em 2006, adquiri 

uma máquina semiprofissional Canon e acabei migrando para o processo digital. 

 

Como a estrutura urbana me fascinava, tive uma breve passagem pelo curso de 

Arquitetura e Urbanismo, mas, logo nos primeiros meses de curso, pude perceber meu 

maior interesse por Artes Plásticas, o que me fez optar por mudar de curso. Naquele 

momento, quando compreendi que queria mudar de curso, fiquei na dúvida entre os 

cursos de Artes Plásticas e de Educação Artística, ambos oferecidos pela UEMG – Escola 

Guignard. Meus familiares maternos estavam inseridos no universo das artes: os avós 

foram formados em Artes, ambos na UFRJ, sendo meu avô, Quaglia, pintor e professor 

universitário; minha avó, Lucila Césari, museóloga; e minha mãe, Inaê, pintora 

autodidata. Todos eles não me acompanham mais. Dentre algumas reprovações por estar 

abandonando a Arquitetura, meu avô me aconselhou a fazer Educação Artística, por ter 

maior possibilidade de emprego, ter possibilidade de renda fixa, com isso, poder me 

dedicar à produção, caminho que ele percorreu como professor e artista. Assim, 

matriculei-me em Educação Artística, em 2007, na UEMG – Escola Guignard, em Belo 

Horizonte. 

 

Comecei o curso muito animado, querendo ao mesmo tempo produzir e trabalhar na área 

de Educação. Nesse momento de empolgação, a fotografia acompanhou meu processo de 

criação como dispositivo para outras produções, com finalidades artísticas e também 

durante uma pesquisa de iniciação científica. Como bolsista da FAPEMIG, minha 

proposta era uma pesquisa com foco na fotografia urbana, dialogando com o conceito de 

não lugar e vazios urbanos. Meu olhar se voltou completamente para a fotografia, que se 

desdobrou em gravuras, serigrafia e projetos de fotografia na escola. Com o período da 

faculdade chegando ao fim, apesar de querer fazer um trabalho de final de curso sobre 

fotografia e educação, a dificuldade em conciliar trabalho e estudos me fizeram 

transformar minha iniciação científica em monografia. 

 



 

 

Minha história com a educação começou no segundo período da faculdade quando fui 

trabalhar com recreação em um clube da cidade, trabalho que durou por volta de um ano. 

Foi uma decepção tamanha. Tentei diversas atividades, mas percebi que aquilo não era o 

que eu esperava de educação. Eram apenas atividades com finalidade de recreação, para 

ocupar o tempo da criança. Não dava para pôr em prática o que estava construindo como 

caminhos possíveis de arte educação. Era apenas uma distração sem importância. Quis 

mudar de curso, cheguei a pegar o requerimento, para investir mais na produção artística, 

porém algo me dizia que, antes de desistir, eu precisava experimentar trabalhar em 

espaços educacionais. 

 

Antes de continuar, preciso fazer um adendo sobre a opção de usar o termo arte educação, 

sem e, hífen e/ou barra. Muito já se falou sobre como nomear profissionais que trabalham 

com arte e educação. Ana Mae Barbosa, em seu livro “Arte/Educação Contemporânea”, 

de 2008, conta que optou pela escolha de arte/educação (com barra), pois, pela linguagem 

de computador, tem o significado de pertencimento, e não tem usado mais arte-educação 

(com hífen), que traz a ideia de ligação assim como arte e educação (com e). 

 

Por entender que a Arte e a Educação são áreas do conhecimento distintas, cada uma com 

suas especificidades, embora, na maioria das vezes, elas se cruzem, se atravessem e 

caminhem juntas, acredito que o sentido de pertencimento ou ligação não é a melhor 

forma de nomear essa relação. Quando opto por trazer no meu texto o termo arte 

educação, assumo o lugar de pertencimento desses campos e vivencio esses dois campos 

da mesma maneira, por mais que em alguns momentos lanço mão mais de um do que de 

outro. O termo Arte Educação é um acontecimento, o exato momento, no qual os campos 

se encontram e se fundem em um só, sem pertencimento, sem ligação, sem chronos. Seria 

um devir? Sendo assim, escolho utilizar, nesta dissertação, o termo “arte educação” 

(somente com um espaço); o espaço acontecimental do encontro de duas áreas, mas, ao 

mesmo tempo, que mantém suas idiossincrasias. 

 

Entre as idas e vindas da sala de aula da disciplina Prática de Formação, deparei-me com 

um anúncio de estágio em uma escola de educação infantil, pela qual eu sempre passava 

em frente, quando voltava da Escola Guignard, com um professor amigo, cujo filho havia 

estudado lá e me dizia que a escola era excelente. Peguei meu currículo e lá fui me 

inscrever, sem muito ânimo, já que era um estágio de auxiliar de sala de aula, não de arte. 



 

 

Durante a entrevista, fui conhecendo melhor a escola, me interessando cada vez mais pelo 

trabalho e percebendo uma nova possibilidade de educação. O resultado dessa entrevista 

foi ter conseguido o estágio e, com ele, um mergulho sem volta na educação. 

 

CLIC! Centro Lúdico de Interação e Cultura 

 

Impossível falar das minhas memórias e não ter um subcapítulo para essa escola. Na 

verdade, o CLIC! virou escola bem depois que entrei; antes, era apenas um Centro 

Lúdico, onde as crianças iam passar o dia. Apesar desse caráter informal, as atividades 

eram sempre muito bem embasadas pedagogicamente e, por isso, pouca coisa foi alterada 

quando veio a se tornar uma escola. 

 

Quando entrei no CLIC!, o corpo de educadores era composto, em sua maioria, de 

psicólogos e alguns pedagogos. Contava com oficinas de artes, música e expressão 

corporal. O local era um respiro do bairro nobre ao qual pertencia. Cercado por gigantes 

caixotes de cimento de muitos andares, o terreno possuía, além de duas construções 

pequenas, duas mangueiras centenárias, jambeiro, jabuticabeira e flamboyant entre outras 

árvores e plantas. A primeira construção era uma casa com quatro quartos e um banheiro. 

A outra era composta por três salas. 

 

O CLIC! tinha como um dos pilares a proposta de oferecer uma infância de quintal, acesso 

à terra, brincadeiras e experiências semelhantes às vivenciadas em cidades do interior. 

Não só por essa infância de quintal, mas a proposta pedagógica era toda baseada no 

desenvolvimento da autonomia da criança e na cultura do brincar, na qual os projetos 

desenvolvidos eram todos um grande brincar de pesquisar, de conhecer e de vivenciar os 

temas. Visando a um corpo docente preparado, a equipe contava com grupo de estudo 

semanal e encontros de formação continuada mensais, todos pagos pela escola. 

 

Diferente da construção que tinha três salas, que ficava destinada aos maternais, a Casa 

amarela – como era chamada a outra construção com quatro quartos – não tinha sala 

específica para cada turma. Eram salas temáticas: Biblioteca, Sala de fantasia, 

Brinquedoteca e Sala de almofadas. 

 



 

 

A rotina iniciava com uma roda na qual eram feitos os combinados do dia. A pergunta 

“Meninada, o que vamos fazer hoje?” era o dispositivo para a construção dos combinados 

e das atividades do dia. As crianças iam dando ideias do que queriam fazer e o educador 

(nomenclatura utilizada pela escola) tinha a função de mediar esses “quereres” pautados 

na proposta da escola. 

 

A partir dessas linhas gerais sobre o CLIC!, vou contar um pouco como essa escola me 

transformou como pessoa, educador e arte educador, pois entrei na escola como estagiário 

e depois me tornei Arte Educador de Artes Plásticas. 

 

Ao sentar-me na primeira roda com as crianças, fiquei petrificado. Além do nervosismo 

inicial intensificado pela insegurança e pela falta de conhecimento de lidar com a 

educação infantil e seus desdobramentos, percebi o óbvio: o que parecia ser simples ouvir 

o que as crianças queriam e planejar o dia era muito mais profundo e complexo. 

Compreendi que escutar as crianças ia muito além do fenômeno físico da propagação de 

ondas. Era preciso ouvir o que não estava dito, o que estava no tom da voz, na intensidade 

da voz, no que o corpo falava, no que as ações estavam dizendo. Esta necessidade de 

tentar compreender o outro foi um convite para um mergulho sem volta na educação 

infantil. 

 

Comecei, então, a buscar por textos e teóricos que me ajudassem a adentrar ainda mais 

nesse universo e fui me encontrar mesmo nas pesquisas sobre desenvolvimento do 

desenho infantil. Mesmo não sendo professor de Artes, fui aproximando o universo da 

escola cada vez mais com os processos artísticos, experimentando vários suportes e 

materiais com as crianças, da argila à fotografia. 

 

Esse processo foi fundamental para desenvolver a capacidade de leitura da criança e da 

turma, habilidade extremamente fundamental para tornar as propostas, independente do 

conteúdo, mais interessantes. Depois de um ano como estagiário, tornei-me Arte 

Educador de Artes Plásticas. Minha função era dar oficinas de artes de 30 min, uma vez 

por semana, em cada turma, do maternal 2 até o 2º período, nos turnos da manhã e da 

tarde. A partir daí, minha caminhada como arte educador começou. 

 



 

 

Uma situação marcante para mim e que inaugurou meu envolvimento pela leitura de 

imagens ocorreu em uma roda com os meninos (chamo de “meninos”, todos os meninos 

e meninas, alunos e alunas dos quais sou professor), crianças de cinco/seis anos, quando 

o assunto sobre consumismo veio à tona. Um menino disse que sempre que olhava uma 

embalagem de brinquedo ficava com vontade de comprar. Pedi para que, no dia seguinte, 

levassem uma embalagem de um brinquedo que tinham guardado. De posse da 

embalagem, perguntei aos alunos o que tinha ali que dava vontade de ter aquele 

brinquedo. 

 

Depois de várias hipóteses sobre a caixa de brinquedo, os meninos chegaram à conclusão 

de que a imagem que estava ali impressa não demostrava a realidade do brinquedo e que 

aquela imagem era feita de uma maneira para que o brinquedo parecesse muito legal. 

Diante dessa conclusão, percebi a importância da leitura de imagens, não só das 

institucionalizadas como arte, mas de todas que nos rodeiam todos os dias. 

 

O CLIC!, portanto, foi um lugar onde tive a oportunidade de experimentar muito, de 

atividades pontuais a projetos de um semestre inteiro, da argila ao audiovisual, do tijolo 

em adobe à marcenaria, da visita em espaços culturais à intervenção urbana. Esse 

processo todo juntamente com a literatura do campo da arte educação me fizeram sempre 

ter o foco na importância da produção feita pelos meninos. Nunca fiz ajustes ou 

adequação nos trabalhos das crianças para ficar “esteticamente bonito”. A produção dos 

meninos é feita pelos meninos! Sem dúvida, o CLIC! proporcionou ambiente e situação 

para o meu desenvolvimento e contribuiu significativamente para a minha formação 

como professor. Essa aprendizagem, adquirida nessa época, carrego comigo para minhas 

aulas até hoje. 

 

Espaços, escolas, vivências e experiências: arte educação em prática 

 

Partindo da primeira experiência no CLIC!, comecei a explorar outros espaços 

educativos. Fui estagiário de Artes por um ano na Escola da Serra, localizada no bairro 

Serra, em Belo Horizonte, que tem proposta semelhante à da Escola da Ponte, de Portugal. 

Depois, tornei-me assessor de comunicação dessa mesma Escola da Serra, com a função 

de auxiliar os professores nas produções gráficas e de audiovisual, quando também 

trabalhava com a parte gráfica institucional. Foi nessa escola que tive minha primeira 



 

 

experiência de sala de aula em uma escola regular. Logo que entrei como estagiário, a 

professora entrou de licença médica. Com isso, assumi todas as aulas de Artes nas turmas 

do Infantil até o Ensino Médio. Por ser o primeiro contato, contribuiu para ser uma 

experiência intensa de apertos, experimentações, frustações e muito aprendizado. 

 

Passei, também, por outros espaços educativos em Belo Horizonte, outras escolas e 

espaços de educação não formal. Dentre eles, o Inhotim foi o mais marcante. Depois de 

formado em licenciatura, resolvi fazer bacharelado. Todavia, como o sistema da UEMG 

era muito fechado, tive que fazer vestibular novamente. Mais uma vez, inscrito na 

graduação, pude ser estagiário do Instituto Inhotim, museu de arte contemporânea. Na 

época, o salário e a carga horária de trabalho de um funcionário do Inhotim não cobririam 

a minha renda nas outras escolas, e eu teria que optar pelo Inhotim ou por continuar 

lecionando nas escolas. No entanto, como estagiário, foi possível conciliar os dias dos 

dois trabalhos. 

 

O Inhotim abriu muito minha percepção de arte e de arte educação. Como estava lá para 

aprender e experimentar o lugar de mediador, escolhia sempre visitas de grupos escolares, 

quase sempre grupos de escolas públicas. Era um desafio receber 25 crianças, criar uma 

relação de parceria nos primeiros minutos e acompanhá-las por todo o espaço. Levava 

livros, objetos e papéis. Para cada visita, propunha alguma atividade como dispositivo 

para criarem uma conexão e relação com as obras. 

 

Minha última experiência em Belo Horizonte foi no Colegium, onde trabalhei por mais 

de um ano e dei aula em três unidades. Foi a primeira vez que trabalhei com livro didático. 

Tinha que usar roupas formais e aplicar muitas provas. Experiência bem diferente das 

vivenciadas nas outras escolas, na qual o processo de avaliação não era apenas medido 

por notas, mas também pelo processo.  

 

A mudança para São João del-Rei trouxe uma nova experiência: a oportunidade de 

lecionar em escola pública. Trabalhei em três escolas: uma no distrito de São Sebastião 

da Vitória, que pertence ao município de São João del-Rei, outra escola na cidade de 

Coronel Xavier Chaves e uma escola em São João del-Rei. O trabalho na escola pública 

me deu a oportunidade de trabalhar com o Ensino Médio. Como a experiência foi muito 

boa, esse segmento se tornou um dos meus preferidos. 



 

 

 

Durante todo o meu percurso como professor, a fotografia participou e participa de 

alguma forma: como documento, como dispositivo, como leitura de imagens, como 

produção artística, como produção audiovisual, como pesquisa. Por isso, carrego comigo 

esta inquietação imagética, na qual me propus um mergulho e que tem esta dissertação 

como produto desta investigação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A lida com a imagem sempre me encantou, seja ela como dispositivo de pensamentos ou 

como força de criação. Desde que era aluno da educação básica e até agora, como docente, 

percebo o quanto a imagem é maltratada na escola, muitas vezes utilizada como 

coadjuvante ou como mera ilustração. Quando há espaço para a produção de imagens, 

geralmente, aparece em forma de desenho com a função de ocupar o tempo livre da 

criança. Não seria um problema a imagem assumir esses lugares em alguns momentos. O 

problema reside no fato de a imagem ocupar sempre esse lugar na escola. 

 

Com a crescente produção imagética que vivenciamos nos dias de hoje, potencializada 

pela internet e pelas redes sociais, juntamente com a falta de formação, a falta de estrutura 

e a negligência dessa produção adotada por diferentes espaços educacionais, portanto, ao 

adentrar nesse processo, inevitavelmente, estou a pensar educação por meio da fotografia 

como potência de pensamento e criação. Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral 

buscar possibilidades de encontros com as imagens por meio de exercícios que possam 

contribuir na construção de relações com as imagens e que possam ser elementos para 

uma prática docente enquanto uma dimensão social, política, artística, estética e humana. 

Para isso, estabeleci como objetivos específicos experimentar alguns exercícios de leitura 

de imagens e a produção de novas imagens por meio de colagens, a fim de desformatar 

estereotipias e conceitos já prontos bem como realizar uma outra possibilidade de relação 

com as imagens trabalhadas no texto. Busquei, também, criar conexões entre fotografia e 

conceitos no intuito de desconstruir o que está pronto acerca da imagem, transbordar o 

que está gravado na imagem, sair do “senso comum” à procura de pensamentos criativos. 

Nesse sentido, Barthes (2015, p. 52 grifo nosso) me toca ao dizer: “A foto me toca se a 

retiro do seu blá-blá-blá costumeiro: ‘Técnica’, ‘Realidade’, ‘Reportagem’, ‘Arte’ etc.: 

nada dizer, fechar os olhos, deixar o detalhe remontar sozinho à consciência efetiva”.  

 

De tal modo, pretendo, com o desdobrar de imagens no decorrer do texto, buscar essa 

sensibilidade na relação com a fotografia, estar aberto a encontros e desdobramentos 

múltiplos, que possamos nos desviar, criar travessias à margem do excesso de conteúdo 

que vamos acumulando durante nossas vivências, afastar-nos do “blá-blá-blá” dito por 

Barthes (2015) em busca de relações potentes para um encontro criativo com a imagem. 
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Ao dialogar e deslocar conceitos como punctum, experiência do fora e devir com a 

fotografia, quero convidar ao pensamento não só a respeito da importância da fotografia 

no processo educativo, mas como potência de esvaziar o “senso comum” para uma 

relação criativa com a fotografia. 

 

Enquadramento, luz, tempo e o fazer de uma pesquisa 

 

Em todo processo fotográfico, a composição é parte fundamental na construção da 

imagem. Seja de maneira inconsciente ou de maneira intencional, o enquadramento se 

faz presente desde a intenção de fotografar até o momento que antecede o disparo. 

 

O enquadramento desta pesquisa se desenvolve por meio de encontros, de descobertas, 

de possibilidades e de agenciamentos que sugerem caminhos ao me confrontar com 

textos, livros, imagens, conversas e orientações: “Um agenciamento é precisamente este 

crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda necessariamente de natureza 

à medida que ela aumenta suas conexões” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17). 

Conexões que ajudam a pensar e repensar a lida com a imagem, que permite uma pesquisa 

viva, com personalidade própria, que me convida a caminhar junto e participar como 

mediador, criador e expectador. Assim como as fotografias que quando criadas se tornam 

vivas e permeadas de potência de pensamento, esta pesquisa tem a pretensão de semear 

possiblidades de leitura, potência de pensamentos e criação de imagens. 

 

Segundo um primeiro eixo, horizontal, um agenciamento comporta dois 

segmentos: um de conteúdo, o outro de expressão. Por um lado, ele é 

agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de 

corpos reagindo uns sobre os outros; por outro lado, agenciamento 

coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, transformações 

incorpóreas sendo atribuídas aos corpos. Mas, segundo um eixo vertical 

orientado, o agenciamento tem, de uma parte, lados territoriais ou 
reterritorializados que o estabilizam e, de outra parte, picos de 

desterritorialização que o arrebatam” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 29). 

 

Dentre os caminhos percorridos, surgem encontros que nos convidam a um outro 

caminhar, a novas conexões. Essa travessia de relações suscita caminhos, possibilidades 

e dobras, buscando sempre um diálogo potente entre conceitos e fotografias. Gosto da 

ideia de pensar a pesquisa como um rizoma, pois nos permite caminhar, além de diversas 

direções, em outros planos: aprofundar em alguns momentos, vir à tona em outros. 
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O tempo de permanência em certos caminhos se torna variável; em alguns, faz-se 

necessária uma permanência maior, exige um caminhar vagaroso: tateando e vencendo 

pedras; assim como em outros demandam um saber navegar por correntezas rápidas e 

fluidas: “As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou 

desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17). Ao convidar conceitos e imagens a caminhar 

juntos, estes possibilitam uma infinidade de travessias, de direções e de conexões, seja 

dentro ou à margem da imagem, do conceito. Essas multiplicidades vão deslocando 

conceitos e pensamentos, produzindo transformações.  

 

É importante dizer que a intenção aqui não é fazer tratado algum sobre conceitos 

específicos, nem sobre fotografia, nem discorrer sobre suas especificidades. O que 

pretendo é me servir da potencialidade intrínseca da fotografia como potência de 

pensamento, de criação, de desdobramentos e de relações. 

 

O processo de escolha das fotografias partiu do meu reportório imagético, das imagens 

com as quais já tenho uma afecção, que sentia uma necessidade de falar com e sobre elas, 

que foi se ampliando durante a construção da pesquisa. Ao me relacionar com essas 

fotografias, fui fazendo conexões com outros artistas, fotógrafos e fotografias. Quando 

buscava no meu repertório, em livros e/ou na internet por uma determinada imagem, às 

vezes, eu me deparava com outras fotografias, e estas me levavam para outros fotógrafos, 

o que me motivou a construir uma trama de conexões imagéticas. 

 

Diante deste Colar de imagens, fui trazendo para meu texto as que mais dialogavam com 

determinado conceito. Interessante dizer que, durante o processo de desdobramento das 

imagens, assim como em uma cartografia, outros conceitos iam surgindo, fotografias iam 

assumindo lugares em outro capítulo, criando novos significados, puxando outras 

imagens. Em suma, as escolhas das fotografias são permeadas de atravessamentos da 

ordem do “to like” e do “to love” (BARTHES, 2015, p. 29). 

 

Após esse processo de escolha de imagens e conceitos com os quais tenho afinidade, fui 

compreendendo que essas relações dialogam com a metodologia das pranchas criadas por 

Aby Warburg (1826-1929). Ao buscar outras relações com as imagens, relações que 
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rompem com a leitura voltada para a estética do belo e o contexto histórico, Warburg 

(1998) reúne imagens de diversos tipos em pranchas para criar conexões e novas relações 

entre elas. A cada prancha, a imagem assume diferentes significados, sendo que, em 

algumas pranchas por ele montada, é possível encontrar relações entre imagens e textos: 

“Com seus materiais visíveis, o Atlas Mnemosyne pretende justamente ilustrar esse 

processo que poderia ser definido como a tentativa de incorporar interiormente valores 

expressivos que existiam antes da finalidade de representar a vida em movimento” 

(WARBURG, 1998, p. 126). 

 

Embora tenha ficado muito afetado pelos estudos de Warburg (1998), principalmente 

sobre o processo de construção do Atlas Mnemosyne, o aprofundamento sobre esse autor 

e seus conceitos não serão abordados neste texto. Apenas, pego emprestada a ideia de 

criar novas relações com as imagens, da potência de Colar imagens para gerar 

pensamentos e saberes culturais.  

 

Através do leque conceitual formulado pelo autor, entre os quais 

podemos destacar os conceitos de pathosformel (fórmula de pathos ou 

fórmulas do patético), nachleben (sobrevivência ou vida póstuma) e 

dynamogramm (dinamograma, que se refere às forças contidas nas 

imagens), Warburg elaborou um modo de produção de saber cujos 

argumentos são formulados e desenvolvidos pelas próprias imagens 

quando relacionadas, visando promover a ativação das forças nelas 

contidas (MACIEL, 2018, p. 2). 

 

As fotografias aqui apresentadas não participam do texto como ilustração. Elas fazem 

parte do texto e tem importância tanto quanto os conceitos trabalhados. Com isso, busco 

estabelecer um diálogo entre texto, imagem e pensamento sem intenção de discorrer sobre 

algum artista em especial. As histórias dos artistas, das quais pego emprestadas suas 

obras, não são abordadas por motivos metodológicos. A posição de não discorrer sobre 

as biografias dos artistas se dá por perceber que no senso comum as pessoas se prendem 

muito à intencionalidade do artista. Como proponho uma desconstrução desses conceitos, 

acredito que não se fazem necessárias essas informações. Compreendo a importância do 

conhecimento sobre a historiografia do artista na compreensão de sua obra como um todo, 

mas o foco desta pesquisa está na busca das possibilidades de olhar para as imagens com 

os olhos, o corpo, o coração e a alma de quem está defronte delas sem se preocupar com 

possíveis intensões dos artistas. 
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Uma visita para conhecer outros trabalhos com/sobre fotografia 

 

Fotografia e educação são temas caros a várias áreas do conhecimento, principalmente à 

Comunicação, Artes e Educação. Devido à relevância desses assuntos e a relação com o 

tema desta pesquisa, consideramos imprescindível e necessário fazer um levantamento 

dos trabalhos acadêmicos já publicados no Brasil. Como essas temáticas possibilitam 

vários tipos de leituras e entendimentos, foi primordial fazer um levantamento do que já 

foi pesquisado e desenvolvido, particularmente na área de Educação, na qual está 

ancorada esta pesquisa. 

 

As palavras “fotografia e educação” (sem as aspas) foram usadas no levantamento feito 

no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES, utilizando-se o marco temporal de 2012 até 2016. Foram 

encontradas, aproximadamente, 100 teses e dissertações, tabeladas em colunas com: 

título, autor, local, tipo de trabalho/ano e nome do programa, que foram organizadas em 

ordem decrescente relativa ao ano de publicação. Após esse levantamento, busquei 

artigos na plataforma de periódicos da CAPES, utilizando as mesmas palavras, sendo 

possível perceber que os artigos ali encontrados são, em sua maioria, desdobramentos das 

pesquisas analisadas conforme pode ser visto no quadro abaixo.  

 

Após ler todos os resumos, foi possível pensar em duas categorias: uma com trabalhos 

que abordam as questões conceituais e filosóficas da fotografia e outra, com maior 

número de pesquisas, que trata a fotografia como dispositivo, as quais abarcam tanto a 

fotografia materializada como os seus processos de criação. Foi possível perceber nos 

trabalhos selecionados os diálogos com as áreas sociais, contexto escolar, leitura de 

imagem e tecnologias.  

 

Dos trabalhos levantados, apareceu um número muito maior de dissertações, 85, e apenas 

15 teses. A maioria das teses está em Programas de Pós-graduação na área de Educação, 

tendo uma tese no Programa Memória: linguagem e sociedade, e duas teses no Programa 

de Educação, Arte e História da Cultura. As dissertações também estão, em sua maioria 

(59), concentradas na área de Educação, com destaque para a interdisciplinaridade dos 
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trabalhos, somente sete pesquisas na área de Artes e quatro pesquisas na área de 

Geografia.  

 

Destacando a fotografia dentro do universo escolar, que poderíamos chamar de fotografia 

institucional, duas pesquisas, de Luiz (2012) e Eberhardt (2013), chamam a atenção. Os 

trabalhos analisam os arquivos fotográficos das escolas e classificam-nos de acordo com 

a temática dos álbuns organizados por elas. É importante notar que grande parte das fotos 

é de temáticas voltadas para o registro de eventos, atividades e arquitetônico. 

 

Poderíamos destacar vários trabalhos interessantes por diferentes motivos. No entanto, 

consideramos crucial fazer um mergulho nesses trabalhos, para conhecer melhor como 

os pesquisadores estavam trabalhando a temática “fotografia” e “educação”, os teóricos 

utilizados, quais conceitos e possíveis diálogos entre eles, quais as relações com outras 

áreas do conhecimento e a produção de imagens que poderia ter sido feita a partir das 

pesquisas. Com isso, dentre as teses e dissertações mencionadas, foram escolhidos oito 

trabalhos, considerados mais relevantes do conjunto encontrado e selecionado para a 

compreensão de parte do campo e para uma leitura e estudo mais detalhados dessas 

pesquisas. 

 

A partir da leitura dos resumos e das palavras-chave, a escolha dos trabalhos se deu pelas 

questões de pesquisa apresentadas pelos pesquisadores, pelos teóricos utilizados, pelos 

fotógrafos apresentados e pelas produções imagéticas contidas nas pesquisas. É preciso 

frisar que o interesse não se deu somente por proximidade com minha pesquisa, mas 

também partiu do meu interesse como professor/pesquisador/artista no campo da 

fotografia e educação. 

 

Cada trabalho lido foi colocado no Quadro 1, separando, pelo tipo de pesquisa, teóricos 

da fotografia, teóricos da imagem, teóricos da educação, conceitos desenvolvidos, 

metodologia, fotógrafos, fio condutor da pesquisa e/ou da oficina, pergunta/motivação da 

pesquisa e história da fotografia. Durante essa classificação, deparamo-nos, em alguns 

trabalhos, com a dificuldade em distinguir teóricos da fotografia dos teóricos das imagens, 

uma vez que alguns transitam pelos dois campos. Outro destaque a ser feito é que os 

teóricos classificados não são todos os citados nas Referências, mas sim os que mais 

aparecem no decorrer do texto. 
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Tecendo interesses com teses e dissertações 

 

Neste momento, minha intenção não é traçar um resumo ou crítica dos trabalhos 

selecionados, mas tecer uma costura entre alguns pontos que mais me afetaram durante a 

leitura, sendo que, algumas vezes, esses pontos dialogam e, outras vezes, se afastam do 

meu objeto e teóricos pesquisados.  

 

Uma das pesquisas que logo saltou aos olhos foi “Fotografia para ver e pensar”, tese de 

doutorado de Amanda Maurício Pereira Leite, defendida na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), no Programa de Pós-graduação em Educação, em 2016. A 

pesquisa busca formas outras de se relacionar com as imagens. Em seu capítulo “Artefato 

1”, por meio do conceito de “dobra”, desenvolvido por Gilles Deleuze, a pesquisadora 

busca 

 

[...] a dobra, os desdobramentos, a redobra que a fotografia produz. 

Parece que o pensamento interrompe o curso da narrativa, se 

desmancha e é forçado a se reordenar de quadro em quadro. Neste 

movimento, penso a travessia (a nossa travessia) para/com a fotografia 

e articulo/desloco conceitos para outras (novas) leituras na educação 

(LEITE, 2016, p. 31).  

 

Por meio de deslocamentos de conceitos como devir, dobra, ficção e voyeurismo, e 

dialogando com fotografias de fotógrafos, de artistas e de produções próprias à pesquisa, 

a autora buscou novas maneiras de pensar a fotografia e de se relacionar de forma mais 

livre, mais potente, menos explicativa e ilustrativa como costuma aparecer nas escolas. 

 

Para dobrar e desdobrar o conceito de fotografia, Leite (2016) trabalhou com os seguintes 

teóricos: Barthes, Dubois, Kossoy, Soulages, Rouillé, Sontag e Krauss, e dialogou com 

as fotos de: Duane Michals, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, Julia M. 

Cameron, Robert Doisneau, Tunic Spenser, Rune Guneriussen, Chema Madoz e Vik 

Muniz, além de suas experimentações fotográficas. 

 

A dissertação “A imagem por fora: uma experiência ‘verbivocovisual’ pelos caminhos 

da errância”, da pesquisadora Mara Rodrigues Tavares, de 2013, defendida na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), além do conceito de dobra, também utilizada 
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por Leite (2016), busca em Blanchot, o conceito de “fora”, mais comum de ser encontrado 

na literatura, mas que se desloca em função de pensar possibilidades de se relacionar com 

imagens e com o processo artístico. Tatiana Salem Levy (2011), autora do livro A 

experiência do fora, usada na dissertação em questão, cria um diálogo da expressão 

“experiência do fora” utilizando Deleuze, Blanchot e Foucault. 

 

Ao criar este diálogo da literatura com a fotografia, Tavares (2013, p. 14 grifo nosso) se 

propôs a pensar a experimentação imagética, “a partir de leituras do conceito do fora, a 

fim de verificar como essas duas dimensões, literatura e fotografia, podem se encontrar 

na imagem poética”. Para isso, utilizou os autores Rouillé, Sontag e Soulages, teóricos da 

fotografia. Interessante notar que as duas pesquisas se identificam na base teórica, mas 

com focos e conceitos que, algumas vezes, se afastam, outras se atravessam, como no 

caso dos conceitos de devir e dobra, e na utilização dos mesmos teóricos da fotografia. 

 

A pesquisa “Desnarrativas de um lugar: devires de fotografia na educação”, de Ivania 

Marques Martinelli, defendida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para 

titulação de Mestrado em Educação, no ano de 2014, busca uma aproximação da 

produção imagética com o espaço geográfico por meios de oficinas. Nessa dissertação, é 

interessante notar o deslocamento que a fotografia permite em vez de a fotografia mediar 

uma aproximação com as possibilidades de relação com a imagem. Isso porque ela 

participa como mediadora e propositora de um novo olhar para o espaço geográfico da 

cidade. 

 

Com o corpus teórico da fotografia semelhante com o das outras pesquisas, essa faz um 

diálogo maior com teóricos da imagem, como Vilém Flusser e Arlindo Machado. Não 

que as outras não margeiam as questões filosóficas da imagem, mas essa faz um diálogo 

mais aprofundado com esses teóricos e as produções no decorrer das oficinas. 

 

Antes de continuar tecendo com outros trabalhos, é primordial destacar que as pesquisas 

até aqui mencionadas buscaram uma metodologia mais aberta por meio do deslocamento 

de conceitos. Como as três pesquisas apresentadas dialogam com o pensamento de 

Deleuze, é possível pensar em uma aproximação com o pensamento rizomático cunhado 

por esse autor, no qual as travessias surgem no decorrer da pesquisa. Na primeira 

pesquisa, Leite (2016) busca uma metodologia de deslocamento de conceitos; na segunda, 
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Tavares (2013, p. 14) diz que “os procedimentos teóricos-metodológicos da pesquisa se 

tornaram ‘o lugar do extravio’”; e, na pesquisa de Martinelli (2014, p. 19), o percurso é 

“um rizoma feito por fios que se cruzam e se rompem ou se prolongam para a próxima 

série”. 

 

Outro ponto que gostaria de citar é a presença de poesias de vários autores permeando o 

texto ou como epígrafe de capítulo. Poetas como Manoel de Barros, Carlos Drummond 

de Andrade, Paulo Leminski e Clarice Lispector contribuíram para um texto mais poético, 

agradável e leve. 

 

Tomando um caminho diferente do que foi apontado até o momento, a dissertação de 

Diogo Rodrigues Afonso, intitulada “A fotografia como instrumento de educação visual”, 

apresentada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentro do Programa de Pós-

graduação em Educação, Arte e História da Cultura, defendida em 2014, trabalha com o 

termo “educação visual” partindo de uma análise da sintaxe visual embora também utilize 

os teóricos da fotografia das pesquisas citadas anteriormente, como André Ruillé, Roland 

Barthes e Susan Sontag. Nessa dissertação, os dois primeiros capítulos são destinados ao 

embasamento teórico da importância da arte na educação. Para isso, ele se pauta em 

Herbert Read e Fernando Hernandez para afirmar essa importância e busca em Donis 

Dondis e Parsons caminhos para conceituar a necessidade e relevância da alfabetização 

visual em uma sociedade repleta de imagens como a nossa. 

 

A pesquisa em questão parte de uma análise gramatical da imagem, analisando sua 

composição: ponto, linha, luz e sombra, forma, cor e perspectiva. Para cada termo, o 

pesquisador utiliza um capítulo, afim de fazer suas análises utilizando fotografias e 

esquemas produzidos para ilustrar o conteúdo trabalhado, pautado pela Escola Bauhaus. 

Além do seu caráter impessoal, de uma escrita em terceira pessoa, outro ponto que 

diferenciou das outras pesquisas é a maneira como propõe as relações com as imagens. 

Enquanto as outras pesquisas propuseram novas possibilidades de se relacionar com as 

imagens, Afonso (2014, p. 96) diz que seu “trabalho se apresenta como guia prático para 

uma alfabetização de um olhar mais objetivo, um olhar que perceba a parte estrutural da 

imagem primeiro, para depois ler e interpretar seus significados”. 
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Outro trabalho que também tratou da alfabetização visual é a tese de Maria Aparecida de 

Oliveira Brandão, com o título de “Cultura visual e a formação do olhar: desafios 

conceituais e didáticos para o currículo escolar”, defendida na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2016. A pesquisa tem um corpus muito bem 

delimitado e definido. Logo na Introdução, mostram-se presentes os seguintes subtítulos: 

Problemática e Justificativa, Objetivos, Hipótese, Metodologia e Fundamentação Teórica 

e Organização da Tese. Os capítulos seguintes tratam de alfabetização visual, fotografia, 

currículo e análise de leitura de imagens, e encerram com uma conclusão. O foco principal 

da pesquisa é a Alfabetização visual. Para isso, a autora utiliza-se das teorias de Donis 

Dondis, também citado no trabalho anterior, e de outros pesquisadores como Maria 

Helena Wagner Rossi e Douglas Kellner. A fim de trabalhar o conceito de leitura de 

imagem, as autoras Martine Joly, Lúcia Santaella e Anamelia Bueno Buoro são as 

principais referências.  

 

Apresentada na Universidade de São Paulo (USP), no programa de Artes Visuais, em 

2015, a dissertação “A travessia do espelho: Fotografia e aprendizagem artística”, da 

pesquisadora Valdilania Santana de Lima, assim como as pesquisas defendidas em 

Programas de Artes, tem um compromisso com a importância da arte na educação. Para 

isso, teóricos como John Dewey e Herbert Read são usados como fundamentação teórica. 

Partindo do questionamento “o que é e o que pode ser o processo de ensino e 

aprendizagem da arte” (LIMA, 2015, p. 44) e focando no universo da arte-educação e da 

fotografia, a pesquisadora chama atenção, no capítulo “Atravessando o espelho: a 

construção de uma poética-pedagógica”, no qual constrói dispositivos para habitar o 

território da arte-educação partindo para experimentações sensoriais e motoras, em que 

objetos fotográficos permeiam todo o processo. 

 

Com um memorial poético e criativo apresentado no primeiro capítulo, a pesquisa 

“Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de 

Fotografia”, de Fernanda de Cássia Forato, conta com uma escrita fluida e poética, sempre 

pautada pela relação pesquisadora/objeto de estudo, como podemos ver nos títulos dos 

capítulos: Olho-me: O que há em mim; Aparelho-me: Fotografia: Linguagem e técnica; 

FOTO-(AUTO)-GRAFO-ME: A fotografia como experiência simbólica e, por fim, 

Revelamo-nos: Considerações contínuas e suas inconclusões. Diferentemente das outras 

pesquisas, Forato (2015) faz um histórico não da fotografia, mas do processo fotográfico 
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com foco no ato de fotografar.  Para isso, traz as contribuições de teóricos como Fatorelli, 

Sontag, Kossoy, Dubois e Flusser. Apesar da ousadia poética, a ausência de uma 

introdução me deixou perdido quanto ao que iria ser desenvolvido durante o trabalho. A 

pesquisa tem como corpus uma parte teórica e outra composta por relatos e reflexões 

sobre as vivências no Lab_Arte de Fotografia da USP.  

 

Assim, com a intenção de refletir a produção fotográfica proveniente de 

não fotógrafos, suas relações e potencialidades como caminhos pelos 

itinerários de formação e jornadas interpretativas, apresento meu desejo 

de investigação e mergulho, pelo diálogo entre os estudos do 

Imaginário e as experiências vividas durante seis anos (2008 a 2014) de 

acompanhamento do Núcleo de Fotografia do Lab_Arte – Laboratório 

Experimental de Arte-Educação e Cultura da Universidade de São 

Paulo, das minhas experiências pessoais como eterna aprendiz em 

fotografia e em educação (FORATO, 2015, p. 37 grifo nosso). 

 

A última pesquisa aqui alinhavada é uma tese, intitulada “A fotografia cultural e a 

religação das culturas: um estudo sob o prisma do pensamento complexo”, de Nancely 

Huminhick Vieira, defendida em 2012, na Universidade Nove de Julho (Uninove). O 

trabalho aproxima a fotografia da cultura, desenvolvendo o conceito de “fotografia 

cultural” apresentado no último capítulo da tese, permeado por fotografias da própria 

pesquisadora. 

 

 

 

Arremate 

 

Ao tecer algumas aproximações entre as teses e dissertações, pude conhecer algumas 

temáticas que permeiam tanto o campo da fotografia quanto o da educação: teóricos, 

artistas, atividades e criações que conversam com esses dois campos. Ver como o tema 

“fotografia” aparece nos diferentes trabalhos, a partir de vários olhares e funções, me 

ajudou a encontrar possibilidades de pesquisa dentro dos meus questionamentos. 

 

O encontro com as pesquisas de Luiz (2012) e Eberhardt (2013) mostrou que as 

fotografias dos acervos das instituições educacionais são, em sua maioria, registros de 

eventos e da arquitetura do espaço escolar. Isso mostra como a produção imagética ainda 

se designa apenas como função de registro, pois as produções artísticas e poéticas ainda 
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não habitaram os arquivos das escolas. Outro fator relevante é a utilização da fotografia 

em sala de aula: quando utilizada, é apenas uma figurante, aparecendo de maneira 

ilustrativa. 

 

Porém, quando a fotografia entra na escola, participa ou é protagonista, a produção 

imagética costuma marcar presença. Das oito pesquisas selecionadas, sete delas 

apresentam a fotografia como foco, consequência, auxílio ou como atividade paralela à 

produção de imagens. Com isso, é possível compreender que a relação com a imagem 

transborda em produções quando se mergulha em seu universo.  

 

A necessidade de produção de imagens está intrínseca ao ser humano, que produz 

imagens desde os períodos pré-históricos, e continuamos com essa produção até os dias 

de hoje. O que muda, de acordo com Santaella (2012), são os suportes e os materiais, 

passando, por exemplo, de pigmentos naturais para imagens tecnológicas. Flusser (2011) 

diz que a máquina fotográfica se torna um brinquedo faminto por fotografias, exigindo 

sempre um novo disparo, o que é reforçado pelos celulares que possuem câmeras, cada 

vez melhores e que podem fotografar com melhor qualidade. Além disso, com o advento 

das redes sociais, o compartilhamento de imagens é incentivado, o que pode corroborar 

para que a produção imagética permeie a maioria dos trabalhos. 

 

Os teóricos André Ruillé, Roland Barthes, Susan Sontag e Boris Kossoy são os mais 

citados na fundamentação teórica do campo fotográfico. Dos trabalhos que examinamos 

nesta revisão bibliográfica, a fundamentação teórica e a base epistemológica dos 

trabalhos estão pautadas em suas teorias. 

 

Além dos teóricos da fotografia, os pensadores Deleuze e Guatarri são citados em três 

pesquisas. Os conceitos filosóficos de dobra e devir são deslocados para auxiliar os 

pesquisadores a pensarem sobre fotografia e imagem. Em duas dessas pesquisas, os 

conceitos de rizoma e cartografia também são citados para a fundamentação 

metodológica. 

 

Os fotógrafos ainda são de grande importância para a compreensão do campo fotográfico. 

Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus e Robert Doisneau figuram entre os 
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mais citados pelas pesquisas e são utilizados para pensar a produção temporal, social e 

artística dos caminhos que a fotografia percorreu até os dias de hoje. 

 

Olhar a fotografia como possibilidade de pensamento e como leitura de imagem é assunto 

recorrente em seis pesquisas, desde análises técnicas, poéticas e sociais, como também 

auxílio na produção de imagens. A quantidade de trabalhos que dialoga com as imagens 

nos mostra a importância de se aprofundar e conhecer o universo imagético que nos 

ronda. Dentre essas pesquisas, o termo “alfabetização visual” aparece em duas pesquisas, 

pautado na ampliação da capacidade de leitura e no desenvolvimento estético do 

indivíduo. 

 

A metodologia dos trabalhos selecionados é outro fator que chama atenção. Apenas uma 

pesquisa tem um capítulo com o título de metodologia; outra também dedica um capítulo 

para o tema, mas com um nome diferente. Em quatro trabalhos, o tipo de metodologia 

aparece brevemente na Introdução e, em dois deles, não fica muito claro qual foi o método 

utilizado. Interessante notar que, em cinco pesquisas, a metodologia assume um caráter 

mais livre, dando a entender que o autor vai construindo os caminhos no decorrer da 

pesquisa. Em uma delas, a autora deixa claro que “a pesquisa se estrutura a partir de um 

‘método aberto’, onde não se busca a verdade, mas o poético” (TAVARES, 2013, p. 13). 

 

Por fim, este exercício da revisão bibliográfica e da leitura dos oito trabalhos aqui 

apresentados e a busca de criar um diálogo entre eles contribuíram para compreender 

melhor o campo em que a minha pesquisa se insere e me permitiram fazer coro com os 

três trabalhos que foram categóricos ao afirmar o quanto é relevante e importante fazer 

este levantamento para melhor compreensão da área estudada. 

 

Diante do exposto, a dissertação ficou organizada da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, converso um pouco com a história da fotografia e alguns conceitos e funções 

que lhe são atribuídas. No segundo capítulo, apresento a base conceitual com a qual vou 

trabalhar, trazendo para o diálogo com a fotografia os conceitos de “dobra” e “fora”. No 

terceiro capítulo, o diálogo acontece com a minha produção, elegendo algumas das 

minhas fotografias para conversar com os conceitos já apresentados no segundo capítulo. 

Já no último capítulo, apresento alguns atravessamentos que tive durante o trabalho: 

apresento três pranchas, um “Colar de fotos devir”, um “Colar de fotos fora” e um “Colar 
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de fotos dobra”, como possibilidade de olhar, pensar e criar com as fotografias e conceitos 

já apresentados nos outros capítulos. Por fim, ensaio uma conclusão apesar de desejar 

deixar o trabalho sempre aberto e convidativo para um novo diálogo. Acredito que, ao 

fazer este deslocamento conceitual e imagético, possa contribuir para transformar meu 

lugar como professor, profissional da imagem, dos meus pares ou de quem se interessar 

por mergulhar no universo da imagem. 
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CAPÍTULO 1 – FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO COMO POTÊNCIA CRIADORA 

 

Se fizéssemos uma relação das primeiras imagens produzidas pela humanidade com as 

reveladas pelas câmeras fotográficas, seria possível encontrar várias semelhanças. 

Compreendendo que as primeiras imagens bidimensionais feitas pelo homem sejam as 

pinturas rupestres, se pensarmos no universo que permeia essas produções e suas 

intencionalidades, veremos que muito dialogam com produções feitas hoje, basicamente 

como registro do cotidiano e seus costumes e como forma de comunicação. Gombrich 

(1999) nos instiga a pensar a respeito do caráter mágico intrínseco da imagem, de como 

nos causaria um estranhamento pegar uma fotografia de um ente querido e danificá-la. 

Esse caráter mágico nos remete desde as pinturas feitas na pré-história, quando se 

acreditava que ao pintar um animal tornaria a caça mais fácil.  

 

A fotografia, desde sua criação, vem contribuindo para transformar a maneira como 

compreendemos as imagens. Estas, que antes eram produzidas pelas mãos habilidosas 

dos artífices, passaram a surgir por processos químicos e, agora, por processamentos 

digitais. A imagem que levava dias, meses e até anos para ser finalizada, passou a levar 

horas, minutos e, agora, não leva um segundo para ser vista. Mas a fotografia, embora 

exista diversas formas de interpretá-la, de transformá-la, de produzi-la, terá sempre 

dobras caminhos que podem ser usados como potência de pensamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Fotografia entre registro, documentação e escola 
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Figura 1 – Fotografia Sem título, 1826 – Joseph Nicéphore Niépce 

 

Fonte: https://goo.gl/hHgzYV. Acesso em: 25 mar. 2018. 

 

A textura presente nessa imagem, gerada pela granulação do processo fotográfico mais o 

contraste entre preto e branco, nos remete aos tempos do surgimento da fotografia. Apesar 

de não estar muito nítida, essa imagem é considerada um dos primeiros registros 

fotográficos e já mostra uma temática em relação às cidades. O surgimento da fotografia 

gerou várias transformações, principalmente na forma como as imagens eram concebidas. 

As imagens passam a ser criadas por transformações químicas, não mais produzidas 

estritamente pelas mãos habilidosas de artistas e artesãos. O que ontem era produzido por 

meio de pinturas, desenhos e gravuras, com o desenvolvimento da fotografia, a forma 

como os registros e documentos eram feitos foi substituída.  

 

Essa fotografia nos dá indícios do poder imagético e da verossimilhança que a fotografia 

carrega com o real. A produção de imagens fotográficas, com o avanço das técnicas, foi 

ganhando riqueza de detalhes, em uma velocidade maior do que as produções artísticas: 

“A fotografia é máquina, em vez de representar, ela tem a função de captar. Captar forças, 

movimentos, intensidades, densidades, visíveis ou não. Não é sua função representar o 

https://goo.gl/hHgzYV
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real, e sim produzir e reproduzir o que é passível de ser visível” (RODRIGUES, 2017, p. 

59). 

 

A ascensão do profissional da imagem, saindo de meros artífices e se tornando artistas, 

agora se vê questionada pela proximidade que a fotografia tem com o real, das mãos 

imprecisas dos artistas ao registro mecânico, da criação subjetiva do artista à máquina de 

representar, refletindo o fluxo da mecanização corrente das cidades modernas.  

 

Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar que a 

coisa esteve lá. Há uma dupla posição conjunta: de realidade e de 

passado. E já que essa coerção só existe para ela, devemos tê-la, por 

redução, como a própria essência, o noema da Fotografia (BARTHES, 

2015, p. 68 grifo nosso). 

 

Apesar dos elementos presentes na fotografia de alguma forma realmente existirem, isso 

não faz da fotografia mera representante da realidade. Rouillé (2009) contesta esse “isso 

foi” presente na obra de Barthes (2015). Para ele, alguns elementos realmente estiveram 

presentes na fotografia. Todavia, vai além disso. Existe outro lado, independente de sua 

verossimilhança com o ocorrido. Existem vários fatores que podem (ou não) interferir 

nessa compreensão da imagem. 

 

Barthes naturalmente tem razão em fazer relembrar com energia a 

evidência de que uma coisa necessariamente real esteve lá. Mas está 

errado ao deduzir, daí, que essa limitação, própria da fotografia, defina 

sua essência. De fato, a coisa material necessariamente lá, no interior 

do presente vivido do disparo, constitui apenas a base da imagem, o 

solo material e temporal sobre o qual ela se estabelece, no qual ela se 

enraíza (ROUILLÉ, 2009, p. 220). 
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Figura 2 – Fotografia Boulevard du Temple, 1838 – Louis Daguerre  

 

 

Fonte: https://goo.gl/pMhg6T. Acesso em: 14 mar. 2018. 

 

Desde o início, a fotografia tem um caráter urbano intrínseco. A fotografia de Daguerre, 

Figura 2, é um exemplo disso. Os registros giram em torno do universo moderno das 

cidades, onde é possível encontrar interseções com: arquitetura, monumentos, pessoas, 

acontecimentos etc.: “Ultrapassando as capacidades do olho, essa precisão está mais 

adaptada às formas urbanas (arestas afiadas, ângulos retos, ou linhas retas, etc.) do que às 

formas difusas dos campos e das florestas do interior” (ROUILLÉ, 2009, p. 43). 

 

A fotografia é um produto e instrumento advindo da modernidade. Ela participa 

ativamente das questões modernas como a industrialização, a urbanização e a expansão 

das cidades. Os prédios gravados na fotografia anterior (Figura 2) – assim como árvores, 

rua e transeuntes – servem como documentação e registro das constantes mutações 

ocorridas nas cidades. Mutações, como o aumento do ritmo da vida social, gerado pela 

transformação e pelo modo como as coisas eram concebidas, transformaram a sociedade.   

A precisão passou a ser necessária assim como o instante passou a ter maior importância. 
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A fotografia se consagra urbana, pois, além de capturar o instante, ela é da ordem 

cronológica. 

 

[...] a partir da metade do século XIX, a fotografia introduz, nas 

imagens, valores análogos àqueles que, por toda parte, estão 

transformando a vida e a sensibilidade dos habitantes das grandes 

cidades industriais. Um conjunto de convergências, de simultaneidade 

e de solidariedades silenciosas aproxima a dinâmica industrial, o 

desenvolvimento das cidades, a transformação dos modos de vida e das 

sensibilidades, os gostos artísticos, e a fotografia (ROUILLÉ, 2009, p. 

45). 
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Figura 3 – Fotografia Coin rue de Seine, 1924 – Eugène Atget  

 

Fonte: https://goo.gl/w1sfDx. Acesso em: 14 mar. 2018. 

 

A fotografia usada como registro ia se transformando assim como as cidades. Saindo do 

foco dos locais mais visitados, os fotógrafos iam buscar nas decadências urbanas motivos 

que marcassem essa transformação. Ao adentrar na fotografia de Atget, Figura 3, é 

possível encontrar lugares vazios, onde já não é aparente o glamour moderno da época. 

Ali, é possível ver, centralizado na fotografia, um prédio em péssimo estado, ruas 
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malcuidadas, uma atmosfera mais pesada: “O fotógrafo é uma versão armada do solitário 

caminhante que perscruta, persegue, percorre o inferno urbano, o errante voyeurístico que 

descobre a cidade como uma paisagem de extremos voluptuosos” (SONTAG, 2004, p. 

70). 

 

A popularização da fotografia se deu com a transformação da imprensa. Com esta, a 

fotografia se tornou mais acessível. E, com a chegada da Kodak, em 1889, possibilitou 

que o amador pudesse fotografar. A partir de então, passou a se valorizar a notícia: fotos 

de acidentes, assassinatos e tragédias. O que se buscava era a repercussão e a circulação 

do impresso. O foco, que antes eram edificações e cidades, deslocou-se para seus 

habitantes, para a vida nas cidades e para as relações sociais. Com isso, a imprensa elegeu 

a fotografia-documento como sendo uma imagem dominante por mais de um século. 

 

Esse direcionamento presente nas várias fotografias de imprensa só veio a perder forças 

com o surgimento do vídeo e das imagens ao vivo. A perda de forças se deu, também, 

pelo aparecimento da fotografia-expressão. Esta “não recusa totalmente a finalidade 

documental e propõe outras vias, aparentemente indiretas, de acesso às coisas, aos fatos, 

aos acontecimentos” (ROULLÉ, 2009, p. 161). 

 

Voltando à Figura 3, é interessante perceber que ela dialoga com as fases da história da 

fotografia discorrida até aqui. É possível olhar a imagem tendo como personagem a 

cidade e suas edificações. Se olhar por um viés de que a imagem tem como personagem 

central não apenas um edifício comum, mas um edifício que apresenta sinais de 

deterioração, que demonstra uma cidade em transformação, é possível criar um diálogo 

dessa fotografia com o que propõe a fotografia-expressão. O que a fotografia-expressão 

busca é uma nova perspectiva, a procura incessante de uma subjetividade mais nítida: 

“Resumindo, vai transformar os modos de ver e as maneiras de mostrar que prevaleceram, 

até então, com a fotografia-documento” (ROULLÉ, 2009, p. 170). 

 

Despois de discorrer, com a ajuda de Rouillé (2009), sobre a fotografia-documento e a 

fotografia-expressão, é possível elaborar questões que permeiam as fotografias 

produzidas na escola. Assim como a história da fotografia nos elucida um início pautado 

no registro, no espelho do real, com a intencionalidade de documentar aquilo que está 

diante da objetiva, que está acontecendo no momento, a fotografia usada na escola tem, 
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em sua maioria, a finalidade de registrar atividades, de documentar aquilo que está 

acontecendo na escola. 

 

Ao analisar arquivos fotográficos de três escolas e categorizá-los, Eberhardt (2013) nos 

mostra que as temáticas mais fotografadas giram em torno de apresentações de alunos e 

da arquitetura da escola. Esse trabalho, encontrado durante o levantamento do Estado da 

Arte, nos auxilia a compreender, a partir desses dados, que a fotografia tem uma função 

muito específica: gerar o registro da arquitetura e dos momentos em que os alunos se 

apresentam. Essa fotografia funciona como um documento, uma forma de preservar a 

memória da escola e dos eventos dos quais os alunos participaram.  

 

Outro fator que devemos levar em conta são os registros feitos em atividades práticas. A 

fotografia atua não apenas para registar o momento, mas também como documento de 

que as aulas práticas foram produtivas e o que foi produzido foi digno de ser registrado. 

Dentro desse aspecto, é possível encontrar uma duplicidade de função: uma utilizada 

como troféu de que o trabalho aplicado foi um sucesso, outra como um registro para 

provar que a atividade aconteceu. 

 

Com um olhar voltado para o público infantil, a fotografia aparece muito em portfólios 

para registrar e comprovar o desenvolvimento de alunos. Esses portfólios, quase sempre, 

buscam uma apelação estética mais trabalhada, que acaba por provocar um deslocamento 

na hora de registrar. Não basta apenas mostrar o momento a ser registrado, mas a 

necessidade de um esmero estético maior, às vezes tangenciando a fotografia-expressão: 

“a uma fotografia-documento que compreende uma expressão, englobando um 

acontecimento, embora não o represente, pode ser chamada de fotografia-expressão” 

(ROUILLÉ, 2009, p. 137). 

 

Já para o público juvenil, o acesso às fotografias é, na sua grande parte, por meio de livros 

didáticos. Permeados de fotografia-documento, exemplos dos livros de conteúdo de 

História e Geografia trazem imagens de acontecimentos históricos, monumentos, 

paisagens, personagens importantes, tipos de vegetação, fauna, flora, hidrografia e relevo, 

servindo, basicamente, para ilustrar o conteúdo. 
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1.2 A fotografia e seus arredores 

 

Figura 4 – Fotografia Along intertate 25, 1970 – Robert Adams 

 

 

Fonte: https://goo.gl/FzpFaJ. Acesso em: 8 ago. 2018. 

 

Suavidade. Calma. Tranquilidade. Essas sensações a que a Figura 4 nos remete é um 

convite para um mergulho no que está dentro e fora dessa fotografia. A janela que se abre 

para o horizonte faz com que nossos olhos se percam na infinidade que a paisagem 

inserida na fotografia nos proporciona. Com o passar do tempo, essas primeiras 

impressões vão cedendo lugar para um vazio que cresce e toma conta de toda a imagem. 

 

A imagem em questão nos mostra parte de uma estrada, na qual é possível ver ao fundo 

uma paisagem plana e um céu com algumas nuvens. É interessante notar que o céu ocupa 
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a maior parte da fotografia. Com um olhar mais apurado, observamos um rigor técnico, 

no qual a paisagem foi cortada de acordo com a regra dos terços – regra que divide a 

fotografia em três partes tanto na vertical quanto na horizontal –, intensificando a 

sensação de profundidade presente na fotografia.  

 

Figura 5 – Intervenção sobre a fotografia Along intertate 25, 1970 – Robert Adams 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Essa breve leitura acerca da imagem entra no campo que Barthes (2015) denomina como 

studium. Diferente do conceito de “fotografia unária”, desse mesmo autor, reconhecer o 

studium é perceber diversas leituras, aprofundar na imagem, na qual é possível fazer uma 

interpretação técnica, histórica e cultural. É por meio do studium que criamos um diálogo 

teórico com a fotografia. É um território onde acontecem encontros, onde produtor e 

público se relacionam, onde buscamos compreender a função daquela imagem, relacionar 

nossas vivências com o que está gravado, entrar em relação com a fotografia. 

“Reconhecer o studium é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, entrar em 

harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas sempre compreendê-las, discuti-las 

em mim mesmo, [...]” (BARTHES, 2015, p. 31). 
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Quando rompemos a barreira da “fotografia unária” e habitamos a imagem, o studium se 

territorializa e nos servimos de toda nossa vivência em diálogo com os elementos ali 

dispostos. A partir desses encontros, os desdobramentos se dão no âmbito cultural, “pois 

a cultural (com que tem a ver o studium) é um contrato feito entre os criadores e os 

consumidores” (BARTHES, 2015, p. 31).  

 

É interessante pensar que o studium é passível de ser visto na escola, uma vez que ela tem 

uma relação muito estreita com a leitura de imagem feita em sala de aula. Quando um 

professor se dispõe a dialogar com a imagem, utiliza a imagem como potência geradora 

de pensamento. Quando sai do lugar de mera ilustração, o studium se faz presente em 

uma relação mais profunda com a imagem. 

 

É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba 

como testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros 

históricos: pois é culturalmente (essa conotação está presente no 

studium) que participo das figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, 

das ações (BARTHES, 2015, p. 29). 
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Figura 6 – Fotografia Conical Intersect, 1975 – Gordon Matta-Clark y David 

Zwirner  

 

 

Fonte: https://goo.gl/qgCxG4. Acesso em: 19 fev. 2018. 

 

Ao nos depararmos com esta fotografia, Figura 6, somos impactados com uma foto de 

um prédio vazio. À primeira vista, o prédio nos causa um estranhamento, um 

questionamento sobre o que está se passando com a construção. Está desmoronando? Está 

em processo de demolição? São resquícios de uma guerra? É possível sentir um 

estranhamento. O registro nos desloca para fora da visão comum de um edifício e nos 

incita uma experiência que nos faz aprofundar no universo que emerge na imagem. Que 

cortes são esses? E a estrutura da construção? É um prédio abandonado? Ao fazer cortes 

no prédio, o artista, nos convida a experienciar as possíveis relações que a foto suscita. 

 

A fotografia nos conduz a passear por várias de suas camadas. É possível ver o material 

que compõe as paredes, o chão, o revestimento de seu interior e os cortes feitos pelo 

artista. Transpondo o grande corte circular presente na fachada do prédio, é-nos revelada 

uma rua com prédios ao fundo. O enquadramento nos permite pensar em vários 

contrastes: dentro e fora, abandonado e habitado, construído e recortado dentre outros. É 

possível observar que essas relações, resumidas ao cheio e vazio, nos são comuns 
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percebê-las quando se está na perspectiva da rua. Esses contrastes das cidades resultam 

de uma junção entre diferentes formas de apropriação. É o contraste entre cheio e vazio: 

lotes vagos, prédios abandonados, casas demolidas para compor o processo de 

verticalização e adensamento. Deparamo-nos com esse movimento quando “flanamos” 

pela cidade, habitamos esse espaço urbano e vivenciamos, de maneira intensa, sua 

paisagem. 

 

O flâneur não se sente atraído pelas realidades oficiais da cidade, mas 

sim por seus recantos escuros e sórdidos, suas populações abandonadas 

– uma realidade marginal por trás da fachada da vida burguesa que o 

fotógrafo ‘captura’, como um detetive captura um criminoso 

(SONTAG, 2007, p. 70). 

 

É interessante notar que o artista, Gordon Matta Clark, ao deslocar o ponto de vista da 

rua para dentro do prédio, gera um deslocamento, “uma experiência que, ilusória ou não, 

aparece como meio de descoberta e de um esforço, não para expressar o que sabemos, 

mas para sentir o que não sabemos” (BLANCHOT, 2011a, p. 87). A possibilidade de 

potência dessa foto é a busca de relações e conceitos que não fazem parte do nosso 

cotidiano, o que nos desloca para fora do universo imagético que construímos ao longo 

da vida. 

 

Ao sair da análise do que nos é dado pelo registro do edifício em questão, é preciso 

aprofundar no universo onírico por trás das intervenções. Matta Clark foge da mera 

representação do vazio propondo um deslocamento que possibilita uma experiência que 

se dá na desconstrução do real, permitindo, assim, a oportunidade da criação de uma outra 

realidade. Afinal, como nos diz Levy (2011, p. 23): “É preciso negar o real para se 

construir a (ir)realidade fictícia”. 
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CAPÍTULO 2 – O FORA E SEUS ARREDORES 

 

O objetivo deste capítulo é convidar alguns conceitos para o diálogo como ampliação de 

novos desdobramentos de fotografias. Para pensar essas possibilidades, começo 

deslocando o conceito de “fora”, usado por Blanchot (2011a) para lidar com a literatura, 

a fim de falar com as imagens. Utilizo, também, o livro de Tatiana Levy (2011), que cria 

diálogos entre os pensadores Blanchot, Deleuze e Foucault, para cunhar o termo 

“Experiência do fora”, que dá nome ao seu livro: “Por meio da literatura, do cinema, das 

artes plásticas, da filosofia ou da política, a experiência do fora é o que leva o pensamento 

a pensar, realçando o impensável do pensamento, o invisível da visão e o indizível da 

palavra” (LEVY, 2011, p. 12). 

 

Outros dois conceitos dos quais venho me servir é o de “punctum”, termo designado por 

Barthes (2015) para designar algo na imagem que nos afeta, seja um elemento, um ponto, 

uma cor, uma textura; além deste, também, faço uma aproximação com o conceito de 

“devir” (DELEUZE; GUATTARI, 1995), para pensar o que tem de devir na fotografia, 

ou o que tem de fotografia no devir, pois percebo que, em vários momentos, esses 

conceitos se encontram e criam conexões e potencialidades. 
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2.1 Arte fotografia – a fotografia em seu estado latente 

 

Figura 7 – Fotografia Châsse-sur-Rhône, 2010 – Georges Rousse 

 

 

Fonte: https://goo.gl/haPBj8. Acesso em: 15 maio 2018. 

 

Logo no primeiro instante, o azul capta o olhar, toma a atenção para si e nos atravessa 

com estranhamento. Ficamos aprisionados nessa forma, na qual as arestas impedem que 

o olhar percorra o restante da imagem. Depois de alguns momentos é que se torna possível 

escapar dessa captura para observar o que a obra nos apresenta ainda que a forma azul 

continue atraindo o olhar para si. 

 

Ao nos desvencilharmos do azul, encontramos um lugar vazio. A ausência de mobiliário 

nos dá a ideia de um espaço que não é habitado. Todavia, por outro lado, encontramos 

um chão parcialmente limpo, com apenas algumas pedras depositadas próximas à parede. 

A quantidade de portas abertas assim como a presença de uma iluminação entrando por 

essas aberturas nos convidam para um entrar e sair da imagem, para as várias 

possibilidades de percorrer e habitar esse espaço. Qual porta se comunica com o lado de 
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fora dessa construção? A porta que acompanha a escada será a única entrada/saída? O 

que tem nos outros cômodos? Para qual função ele foi construído? Essas questões 

potencializam uma série de possibilidades de pensamentos e interpretações que podemos 

fazer. 

 

O vazio que se apresenta ao se margear a fotografia é logo preenchido pela camada de 

azul centralizada na imagem, o que gera um contraste entre o cheio e o vazio. Esse 

contraste perde força quando percebemos que o azul que preenche a foto, por mais intenso 

que seja, possui uma certa transparência, a qual nos permite enxergar o local por 

completo. 

 

Mas como a imagem foi construída? Como se fez o quadrado azul da imagem? A 

fotografia em questão nos induz a pensar em uma produção via editor de imagens, mas a 

obra de Rousse (Figura 7) foi construída por meio da intervenção física no espaço 

fotografado. Por meio da pintura e da perspectiva, o artista brinca com o real e o 

imaginário. Na perspectiva de Rouillé (2009, p. 343), “a arquitetura, a pintura e a 

fotografia são convocadas para produzir o imaginário, para tornar indiscerníveis o real e 

o irreal”. E diz ainda: 

 

Enquanto obras tradicionais foram criadas na intersecção de um saber-

fazer manual e de um processo de escolha estética contínuo e pleno de 

direito, a arte-fotografia traz uma dupla mudança às condições da 

criação. De um lado, substitui a habilidade manual por um saber-fazer 

tecnológico, de outro, restringe o processo de escolha antes do 

enquadramento ou, principalmente, no momento dele. A arte-fotografia 

faz, assim, a arte ir à deriva. Com os ready-made de Marcel Duchamp, 

criar não significa mais fabricar (manualmente), mas escolher. Ao 

delegar a fabricação a uma máquina, a arte-fotografia conduz a este 

limite, onde criar é enquadrar (ROUILLÉ, 2009, p. 344). 

 

Na imagem (Figura 7), seu criador, Rousse, parte do ponto de vista do enquadramento 

para fazer suas intervenções. Ele escolhe o local, enquadra para, então, produzir a imagem 

que deseja. Enquanto muitos fotógrafos e/ou artistas partem do local ou objeto para 

construir sua fotografia e a utilizam como registro de suas obras, como produto final de 

suas obras, Rousse a utiliza durante todo seu processo. Ele posiciona a câmera em 

determinado local. Com isso, faz toda a alteração no espaço para chegar ao resultado que 

deseja. 
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Essa afirmação de uma individualização abre procedência para uma busca cada vez mais 

valorizada da foto expressão, uma fotografia que busca, além da expressividade, uma 

proposta artística: “O principal projeto da fotografia dos artistas não é reproduzir o 

visível, mas tornar visível alguma coisa do mundo, alguma coisa que não é, 

necessariamente, da ordem do visível” (ROULLÉ, 2009, p. 287). 

 

Figura 8 – Fotografia Permanent Way, 2015 – Ryan Mcginley  

 

 

Fonte: https://goo.gl/S3nJ4s. Acesso em: 13 ago. 2018. 

 

E quando o studium não mais suporta nossa relação com a imagem? O que acontece 

quando somos arrebatados pela imagem diante de nós? Quando algo nos atravessa 

deslocando nosso interesse para fora das questões históricas e culturais? Que território é 

esse que habitamos quando o que nos sensibiliza é um mero detalhe ou uma emoção 

suscitada pela imagem? 

 

Um possível caminho seria discorrer sobre o punctum. Porém, antes de dialogar com esse 

conceito, é preciso refletir que, apesar de o studium ser responsável por uma primeira 

relação com a imagem e proporcionar uma leitura mais profunda, ele não se sustenta 

quando é atravessado com ou pela imagem. 
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O studium é o campo muito vasto do desejo indolente, do interesse 

diversificado, do gosto inconsequente: gosto/não gosto, I like/I don’t. 

O studium é da ordem do to like e não do to love; mobiliza um meio 

desejo, um meio querer; é a mesma espécie de interesse vago, uniforme, 

irresponsável, que temos por pessoas, espetáculos, roupas, livros que 

consideramos ‘distintos’ (BARTHES, 2015, p. 30 grifo meu). 

 

O registro de uma pessoa nua se sobressai quando nos deparamos com a imagem expressa 

na Figura 8. Após essa primeira visão, é possível perceber uma incrível palheta de cores 

que compõe o céu ao entardecer. Aos poucos, nossos olhos vão percorrendo toda a 

extensão da fotografia. Vemos um trilho de trem, postes, cabos de uma rede elétrica, 

paisagem ao fundo, e a imagem vai ganhando local, tempo e muitos desdobramentos. 

 

O domínio técnico é percebido quando notamos que a modelo se encontra inserida na 

regra dos terços, e sua cabeça no ponto de ouro: ponto gerado da junção das linhas 

verticais e horizontais da regra dos terços1. Interessante destacar que o corpo se dirige 

para o horizonte, ponto em que as linhas da ferrovia e dos cabos de rede convergem, 

encontram-se em um mesmo local, dando, assim, uma ideia de perspectiva, técnica usada 

para direcionar o olhar para determinado local. 

 

Mas esse outro elemento que Barthes (2015) utiliza para nomear seu envolvimento com 

a fotografia é o punctum. Conceito que rompe com o studium, que não é da ordem da 

relação, da passividade; é da ordem do atravessamento, que atinge, que machuca, que 

marca: “O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere)” (BARTHES, 2015, p. 29 grifo meu). Mas é preciso ressaltar que o 

punctum é, em sua essência, completamente pessoal, o que, para certas pessoas, o gostar 

basta; para outras, a marca propiciada pela foto as segue por muito tempo.  

 

Não é o homem nu presente na fotografia que é o punctum. O que me atravessa é o ponto 

de equilíbrio onde o personagem se encontra, especificamente o desfoque do seu braço 

direito, provavelmente borrado em decorrência de um movimento mais brusco para 

 
1 “Os terços, também horizontais e verticais se configuram como vetores para orientação de deslocamentos 

espacial ou temporal. As diagonais auxiliam o processo de entendimento das simetrias, assimetrias e 

equilíbrio, bem como os pontos áureos, sempre localizados sobre a intersecção das linhas” (RODRIGUES 

SOBRINHO, 2016, p. 43) 
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manter o equilíbrio. Essa tensão contrasta com as linhas diagonais do cabo da rede elétrica 

ao lado da figura. É quase como se o modelo tivesse ali um aliado para um momento de 

desequilíbrio. 

 

O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a 

imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver: não 

somente para ‘o resto’ da nudez, não somente para o fantasma de uma 

prática, mas para a excelência absoluta de um ser, alma e corpo 

intricados (BARTHES, 2015, p. 53). 

 

Esses desdobramentos que faço com a imagem é um caminho para o punctum. No entanto, 

para que aconteça essa pulsão, esse atravessamento, é preciso ir um pouco além. Barthes 

(2015, p. 52) nos conta que – no fundo – é necessário silêncio para se ver uma fotografia; 

e para atingir a subjetividade, é preciso um esforço de quietude, “fechar os olhos é fazer 

a imagem falar no silêncio”. Isso acontece quando se esvazia a foto de sua técnica, sua 

função, seu contexto. 

 

Quando esse silêncio vem por meio de um atravessamento, quando surge da 

impossibilidade de nomear tal acontecimento, é possível que tenhamos um punctum: “O 

que posso nomear não pode, na realidade, me ferir. A impotência para nomear é um bom 

sintoma de distúrbio” (BARTHES, 2015, p. 49). 

 

Toda imagem é passível de desdobramento. Os diálogos que acontecem nesta dissertação 

com as imagens são desdobramentos. Interessante pensar que studium é constituído de 

dobras, mas o punctum seria também uma dobra, uma desdobra ou uma redobra?  
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2.2 O fora da dobra ou a dobra do fora (deslocando conceitos) 
 

Figura 9 – Fotografia Fachwerkhäuser siegener industriegebiet, 1993 – Bernd and 

Hilla Becher  

 

 

Fonte: https://goo.gl/q2AHtS. Acesso em: 7 ago. 2018. 

 

Essa imagem se diferencia das outras aqui apresentadas por ser composta por 12 

fotografias. O interessante é pensar que é possível associar essas fotografias de diversas 

formas: como são três linhas contendo quatro fotografias, é passível de pensar que cada 

linha se refere a uma das faces de uma casa; cada coluna pode ser associada a uma 

edificação, mesma lógica que a forma anterior; registros de topologia feitos por um 

arquiteto; conjunto de casas de um mesmo loteamento.  
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É possível que as imagens que compõem a fotografia sejam desdobramentos das próprias 

imagens, quando se busca por casas que têm uma estética semelhante, ou até pensar que 

as construções se deram pelo desdobramento de um projeto inicial. Entretanto, para 

Deleuze e Guattari (1995), que discorrem sobre o conceito de “dobra” em Mil platôs, v. 

4, a dobra vai além do que está na imagem. Gosto de pensar em duas maneiras de refletir 

sobre esse conceito: olhar a dobra como uma maneira de duplicar parte da imagem, mas 

duplicar no intuito de pegar uma parte, reproduzi-la para pensar a imagem de outra forma; 

e a outra maneira é como se tivéssemos de posse de uma dobradura: à medida que vamos 

desdobrando o objeto, vamos formando uma nova dobradura, encontrando novas formas, 

novas texturas, novas cores, novas imagens. A tese “Fotografias para ver e pensar”, de 

Leite (2016, p. 28), nos ajuda a pensar sobre a dobra: 

 

Sabemos que para Deleuze as dobras mostram aquilo que não podemos 

ver. Não se trata de ver de diferentes pontos, mas reunir pontos em um 

novo ver. A dobra pode nos levar ao infinito e por isso mesmo nos 

libertar. A dobra surge para transbordar os limites da fotografia indo ao 

encontro da diferença ou, quem sabe, da metamorfose e das variações 

que cada fotografia convoca. 

 

O interessante de dobrar e desdobrar uma imagem é que a dobra permite um movimento 

infinito, ramificações de maneiras e possibilidades de se relacionar com a imagem, de ser 

afetado, atravessado pelos seus desdobramentos. Nesse momento é que conseguimos 

romper com os paradigmas da fotografia, quando, em relação com a obra, vamos criando 

outra imagem dentro da mesma imagem: “É por isso que há sempre muitos movimentos 

infinitos presos uns nos outros, dobrados uns nos outros, na medida em que o retorno de 

um relança um outro instantaneamente” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 49). 

 

Quando transpomos os limites da imagem, é possível compreender que estamos operando 

no fora da imagem. Importante frisar que esse fora não significa que não faz parte da 

imagem. Pelo contrário, é um fora do que está dado pela imagem, um fora do que está 

impresso na imagem: “O lado de fora não é um limite fixo, mas uma matéria móvel, 

animada de movimentos peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um lado de 

dentro: nada além do lado de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de fora” 

(DELEUZE, 2005, p. 104). 
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O fora é a maneira de possibilitar que o pensamento ganhe asas, é mergulhar nas camadas 

que a imagem não nos apresenta, permite uma desconstrução do que está dado. A 

desconstrução das unicidades do prédio e a descoberta de suas individualidades nos 

permitem colocar em xeque não só os aspectos comuns entre, mas também os contrastes 

presentes entre as fotografias. Esta constante construção/desconstrução gera uma 

potência criativa, na qual a imagem, também, passa a operar novas relações. 

 

Em outras palavras, talvez esteja no Fora de alguma linguagem – 

escrita, cartográfica, fotográfica... – a possiblidade de provocar 

desmoronamentos nestes diversos lás fixos e paralisadores, colocando-

os em movimento, em devir ao serem conectados – via linguagem – 

aquilo que está aqui, nos corpos contemporâneos, no espaço atual 

(OLIVEIRA JR, 2017, p. 1173 grifo meu). 

 

É importante frisar que o fora é algo pertencente a cada indivíduo. Isso nos permite 

relacionar com o que Deleuze diz sobre o pensamento. Para ele, o pensamento acontece 

quando ocorre um deslocamento, um fora que o arrebata; não é algo que já existia, mas 

algo da ordem da criação: “Pensar não é aplicar um pensamento preexistente por natureza 

e de direito, ou seja, não é reproduzir um modelo, e sim fazer nascer aquilo que ainda não 

existe” (LEVY, 2011, p. 124). 

 

O pensamento não é mera reprodução do que está pronto, não é contemplação. Pensar é 

deslocar-se, é sair do lugar. É preciso violentar o pensamento para que nos tornemos 

capazes de pensar (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 68). Esse pensamento que cria é 

um pensamento do fora, pois acontece a partir de dobras, um encontro de forças que gera 

novas imagens. 

 

O pensamento do fora é um pensamento do acaso que precisa de um 

encontro, de algo que o force a pensar. Sem algo que o violente, o 

pensamento não significa nada. Ele só acontece quando acometido por 

uma violência que inviabiliza a recognição, provocando um 

estranhamento (LEVY, 2011, p. 123). 
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Figura 10 – Fotografia Untitled #353, 2000 – Cindy Sherman  

 

Fonte: https://goo.gl/C93Vmu. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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Em Untitled #353, Cindy Sherman nos apresenta uma mulher muito produzida, com a 

maquiagem carregada, usando um vestido com detalhes dourados e algumas joias, e que 

está sentada em uma cadeira de madeira. O cabelo nos permite pensar que se trata de uma 

peruca. Com isso, ela nos deixa uma dúvida se a pessoa fotografada está se travestindo 

ou apenas compondo o visual. A foto se trata de um autorretrato, mas quando se faz um 

autorretrato travestido de outrem seria ainda um autorretrato? 

 

Esse questionamento se torna aparente quando me defronto com a possibilidade de o 

cabelo ser peruca (seria um punctum?). Esse estranhamento agride meu pensamento 

fazendo com que dele se criem inúmeras virtualidades. O virtual é sempre acompanhado 

com seu par atual. É atual se relacionar com o virtual, vindo a gerar pensamentos da 

ordem do fora, pensamentos repletos de atualizações e virtualidades: “O grande perigo 

da experiência da arte, ou da experiência do pensamento (já que os signos da arte nos 

forçam a pensar), é justamente o fato de ela romper com a harmonia do senso comum, 

desestabilizando nossas certezas” (LEVY, 2011, p. 128). 

 

Enquanto o atual é o complemento, o produto, ou ainda o objeto da 

atualização, o virtual, por sua vez, é o sujeito dessa atualização. Em 

outras palavras, poder-se-ia dizer que a atualização do virtual constitui 

a singularidade, enquanto o atual é a individualidade já constituída 

(LEVY, 2011, p. 112). 

 

Para Deleuze e Parnet (1998), o real se dá de outra forma. O que está impresso na foto é 

o que ele chama de atual. É interessante realçar que imaginário é algo que tange o virtual. 

O virtual não se opõe ao real, mas estão intimamente ligados. O real só acontece quando 

o virtual é atualizado.  

 

Se a arte é real, é porque ela é a atualização de um virtual, e não a 

realização de um possível. Ela sai do possível ‘para enfrentar outros 
mundos, outras histórias, outros agrupamentos virtuais’. Criar, ou seja, 

experimentar o virtual, é, portanto, alcançar um outro modo de pensar, 

uma nova maneira de viver (LEVY, 2011, p. 114). 

 

O desdobramento do real, esse imaginário, é a potência que a foto nos instiga. Os 

desdobramentos possibilitados pela foto nos provocam uma “experiência do fora” 

(LEVY, 2011), a qual permite que se vá além do que está simplesmente marcado na 

imagem. É por meio do fora que criamos virtualidades e atualidades. 
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A arte se situa fora do mundo e exprime a profundidade desse fora sem 

intimidade e sem repouso. Aqui, não existe mais a dualidade 

exterior/interior característica da dialética (apesar de haver um dentro 

do fora, como se verá mais adiante). Tudo se encontra na superfície, 

num mesmo plano (LEVY, 2011, p. 36 grifo meu). 

 

Indo mais além, todo objeto não é completamente virtual ou atual. Ele é permeado de 

virtualidades e possibilidades de atualizações. Desse modo, o diálogo com esses conceitos 

se faz importante, porque nos ajudam a ampliar as possibilidades de nos relacionarmos 

com as imagens.  

 

2.3 Em des-função da intencionalidade do artista 

 

Figura 11 – Fotografia Rüsselsheim, 2003 – Georges Rousse 

 

Fonte: https://goo.gl/hi8dFh. Acesso em: 15 maio 2018. 

 
É comum percebermos a necessidade dos professores em tentar entender a intenção do 

artista quando vão analisar uma obra de arte. Penso na potência de discutir o 

desaparecimento do autor para desconstruir essa necessidade. Ao entender que, quando 

mantemos o vínculo autor/obra, ela se torna escrava do currículo desse autor; de certa 
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forma, fica limitada nossa compreensão através dos olhos do artista. Diferente pensar que, 

quando nos deixamos sensibilizar pela potência que permeia a obra de arte, podemos 

contar com um universo de possiblidades de apreciação que a obra possa nos suscitar. A 

intenção não é ignorar quem criou a obra, mas sim ampliar a possibilidade de 

significações que ela possa ter: “A função-autor está ligada a uma vontade de verdade. 

Procurar dados do escritor e atribuir um dono ao texto constituem maneiras de garantir 

uma suposta verdade do que se lê” (LEVY, 2011, p. 63). 

 

A obra que abre este capítulo é um exemplo de que, quando se tem conhecimento a 

respeito do artista, as dobras podem ser restritas ao universo de sua criação. O 

estranhamento que causa a incerteza de que a forma colorida é ou não feita da pós-

produção se dissolve no momento em que se conhece seu criador. Georges Rousse se 

apropria de locais vazios, pinta o chão, a parede e o teto, para que se crie a ilusão de que 

formas geométricas ocupam o espaço. É um trabalho manual que leva dias ou até semanas 

para serem concluídos, pois, às vezes, adiciona pedaços de madeira e/ou até corta paredes 

em busca da ilusão pretendida.  

 

Saber do processo de criação do artista não faz de sua obra menos interessante, muito 

menos a torna estéril, mas pode se tornar pouco dobrável para quem se pauta na 

interpretação vinculada à intenção do artista. Entretanto, segundo Levy (2011, p. 63), “a 

noção de autor é uma noção que restringe toda a liberdade da palavra literária, inserindo-

a num modelo de aprisionamento”. 
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CAPÍTULO 3 – POTENCIALIZANDO PRODUÇÃO 

 

 

Depois de dialogar com vários fotógrafos e artistas, conversar com vários teóricos, 

flexionar conceitos, veio a necessidade de trazer minhas fotos para entrar no corpus desta 

pesquisa. O exercício que fiz até agora de adentrar nas fotografias ganha um capítulo à 

parte, pois, além do registro fotográfico, preciso lidar com dados técnicos, lembranças, 

emoções e experiências passadas por cada momento registrado. 

 

Para fazer essa seleção das minhas fotografias, mergulhei nos meus registros fotográficos. 

Optei por fazer a seleção apenas no arquivo digital, primeiro por fazer um recorte 

temporal, que compreende fotografias produzidas de 2007 até 2019, depois pela 

praticidade de inserir e manipular o que já estava no computador. O processo de escolha 

se deu pela mesma metodologia utilizada nas outras fotografias: fiz o máximo de esforço 

para que as questões além da imagem não interferissem na seleção. Importante dizer que 

optei por não incluir as fotos produzidas para minha iniciação científica por já terem feito 

parte de uma pesquisa anterior. A intenção aqui era que fossem fotografias inéditas no 

sentido de não terem sido analisadas.  
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Figura 12 – Fotografia O sacro do profano, 2015 – Pablo Quaglia  

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

  



60 

 

 

O ponto luminoso gerado pelo fogo logo chama atenção. Depois, o olhar começa a 

circundar os elementos da fotografia. Ao desvencilhar do ponto luminoso, vemos um 

rapaz de pé acendendo um cigarro ou algo do gênero, motivo pelo qual originou o ponto 

luminoso. Notamos, ao lado, um rapaz sentado em uma postura encolhida, talvez pela 

noite de fria, já que o outro está agasalhado, que olha para o lado. Logo em seguida, o 

cenário se impõe. Trata-se de uma porta lateral de uma igreja, onde, comumente, algumas 

pessoas fazem uso de drogas. A luz precária e a granulação da foto nos contam que se 

trata de um lugar com pouca iluminação. Dado o studium, a cena nos atravessa a 

questionamentos: o que os rapazes estão fazendo? Será que estão fazendo uso de algum 

tipo de droga? Seria apenas um encontro informal numa noite fria? 

 

O contraste entre a possível transgressão da lei e a porta da igreja é potente para pensar 

sobre a escolha do título da foto: o sacro da igreja e o profano da possível ilegalidade. 

Pensando assim, o que tem na foto de sacro e de profano? Qual seria o sacro do profano? 

O profano tem sacro? 

 

Para responder a essas perguntas, seria necessário adentrar nos conceitos que permeiam 

o título da fotografia. Todavia, como estou me servindo do título para gerar pensamentos 

sobre a foto, vou utilizar o conceito de sacro como sagrado, essencial, e o de profano 

como oposto ao sagrado, aquilo que é ordinário. Seguindo esse raciocínio, é possível 

pensar que o cigarro aceso do sujeito em pé poderia ser o profano da cena, mas um 

profano que é ressaltado por ter como cenário a porta de um monumento que, para muitos, 

é um local sagrado, a igreja. 

 

O que mais me punge nessa foto não é o fogo, os rapazes, o local. O punctum está na 

sombra do rapaz em pé. Existem duas sombras. Provavelmente, o local tinha mais de uma 

fonte de luz. A repetição de sombras mostradas na foto carrega uma sensação de eco, 

reverberação e continuidade. Sendo o punctum da fotografia a sombra, esta não foi a 

intenção no momento do registro. Como autor, busquei o studium, quis conciliar nitidez 

com o clarão do fogo. O processo de ajustar o alto valor do ISO, com a menor velocidade 

possível para não borrar as pessoas e o máximo de abertura que minha lente permitia, foi 

o grande desafio.  

Essa fotografia foi tirada através do buraco da fechadura da casa onde eu morava. Por ser 

uma casa antiga, com portas de madeira com uma fechadura grande e também antiga, o 
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buraco permitiu que posicionasse a câmera para fazer o registro. Observei que, ness,e 

local era comum a reunião de pessoas para fazer uso de drogas e comecei a ficar atento 

ao barulho e à movimentação dessas pessoas. No primeiro momento, a observação tinha 

o intuito de prezar pela segurança, entender se estava correndo risco. Porém, ao observar 

as cores, momento, luz, tive a ideia de fazer o registro fotográfico. Por mais que a 

observação inicial fosse pela segurança, o registro nunca teve o intuito de registrar quem 

eram as pessoas ou outra relação com a questão da segurança. Desde o primeiro clique, a 

intenção foi artística. 

 

Com o resultado do primeiro registro, fiquei muito animado. Aí, veio a ideia de fazer uma 

série. Queria fazer mais fotos desse local. Então, quando ouvia algum barulho na rua, e 

confirmava a presença de pessoas, preparava todo o equipamento. Em muitos momentos, 

o tempo que gastava para ajustar tudo era suficiente para as pessoas irem embora; e em 

outros momentos, as pessoas não ficavam paradas num único lugar, onde eu conseguia o 

enquadramento pela limitação do buraco da fechadura. 

 

Com isso, a dificuldade em ajustar o posicionamento da câmera diante do buraco da 

fechadura para conseguir um enquadramento possível foi um grande desafio. A sensação 

de espera pelo momento certo, como um investigador e ao mesmo tempo como voyeur, 

poderia deslocar o conceito de punctum e dizer que, dentro do momento que permeou o 

clique, esse conjunto seria o punctum, e não o produto foto. 
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Figura 13 – Fotografia sem título, 2010-2019 – Pablo Quaglia 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Ao olhar para foto, é possível constatar que se trata de uma imagem composta por seis 

fotografias. Cada imagem mostra uma etapa do aparecimento de uma pessoa e um 

“desaparecimento” de uma parte da parede. À medida que a parede vai sendo quebrada, 

a pessoa vai aparecendo pelo buraco formado. O formato da abertura, um retângulo, se 

assemelha a um quadro pictórico; e como a pessoa se posiciona nesse retângulo, faz 

lembrar dos retratos produzidos durante vários períodos da história da arte. 

 

É possível fazer analogia entre essa fotografia com a forma como é produzida uma 

pintura. Na pintura, conforme o artista adiciona a tinta, a figura vai ganhando forma. Na 
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Figura 13, acontece o processo inverso: quanto mais se tiram elementos do “quadro”, a 

figura vai surgindo.  

 

Essa imagem permite pensar um caminho que me atravessa durante toda pesquisa: a 

importância de desconstruir processos para construir pensamentos e ideias. É necessário 

sempre quebrar conceitos prontos, paradigmas, para estrar aberto a criar; ou seja, 

desformatar para formar novas teorias. Como foi dito no capítulo anterior, em que 

Deleuze e Guattari (2010) pontuam que o pensar é algo na ordem da criação, do fora, ao 

desformatar, acessamos o fora do que está dito e criamos pensamentos, novas relações, 

imagens, textos. Voltando à imagem, ao quebrar a parede, penso em transformar sua 

função inicial de separar ambientes, mas, ao mesmo tempo que esse deslocamento 

acontece, ela assume outras funções na imagem, como moldura, como janela para outros 

pensamentos, como movimento. 

 

Impossível falar da Figura 13 e não convidar a Figura 9, de Bernd and Hilla Becher, para 

um diálogo. Faço esse convite devido ao fato de as duas imagens serem um Colar de 

várias fotografias. Discorrendo sobre a fotografia do casal Becher, busco uma 

aproximação teórica com o conceito de “dobra”. Olhar a fotografia com as lentes desse 

conceito se torna óbvio de que a dobra aconteça nesse surgimento do retrato, que o buraco 

vai se ampliando até a pessoa ficar enquadrada no retângulo formado. Mas a dobra 

também se manifesta na incerteza de que esse enquadramento é o fim. Na última foto, das 

seis reunidas na imagem, resiste ainda um pedaço da parede. Seria esse retângulo o 

objetivo final? Um tijolo esquecido? Uma possibilidade de um novo enquadramento, no 

qual o buraco ficaria maior? 

 

Ao pensar nessas possibilidades, ocorre o atravessamento de forças do fora, da dobra, do 

devir e do punctum. Momento em que os desdobramentos se tornam involuntários, onde 

o fora permeia todo o pensamento e o devir se instaura. As possibilidades de continuidade 

são múltiplas, e o exercício de se relacionar com a imagem se impõe como potência 

criadora. 

 

Interessante dizer sobre o local dessa foto, que é o mesmo local das outras duas fotos 

seguintes (Figura 14 e Figura 15). Ao passar pela frente dessa casa com um amigo e 

perceber que iria ser demolida e não reformada, resolvi conversar com o responsável pela 
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obra, já que tinha movimento dentro da construção. O responsável me disse que a casa 

iria ser demolida na segunda-feira.   A conversa aconteceu em uma sexta-feira. Então, 

pedi permissão para fazer algumas intervenções artísticas na casa no final de semana e 

ele autorizou. No dia seguinte, eu e dois amigos habitamos aquele espaço vazio o dia 

inteiro. Levamos tinta, ferramentas de pedreiro, latas de spray e máquina fotográfica. 

Cada um foi se apropriando de um lugar para fazer seu trabalho. 

 

Durante a apropriação desse espaço, várias pessoas passaram pelo local, namorados, 

amigos, pessoas que só olharam, outras perguntavam o que estava acontecendo e teve até 

gente que achou que estávamos vandalizando o lugar. Entre esses passantes, destaco uma 

senhora de aproximadamente 70 anos, que se mostrou muito curiosa com o que estava 

acontecendo. Depois de conversar e entender nosso objetivo, ela pediu para participar da 

ação. Pegou uma lata de spray e foi logo escrevendo seu nome bem grande na parede. O 

processo de intervenção que estávamos fazendo na casa contribuiu para uma 

desconstrução, desformatação do que essa mulher acreditava ser uma intervenção artística 

e se sentiu tocada para participar da ação. 

 

Dentre entulhos, tijolos e muita poeira, encontrei uma parede branca com a pintura em 

bom estado. Aquela parede contrastava com o cenário de ruína ao redor e percebi que 

tinha achado meu suporte. No início, pensei em grafitar a parede, mas logo entendi que o 

processo pelo qual aquela casa estava passando era o da demolição, e não caberia 

adicionar mais uma coisa, no caso a tinta. A ideia era desconstruir. Comecei a quebrar 

pensando em um quadro, no qual o conteúdo seria o interior da parede, desconstruindo 

para construir um quadro de tijolos. Ao finalizar o quadro, ainda queria mais. Foi quando 

tive a ideia de continuar a desconstrução tirando partes da parede até aparecer uma pessoa 

ao fundo. O processo não cessou aí. Cheguei até a quebrar mais que o quadro. Passou 

pela cabeça fazer até aparecer a pessoa inteira, mas fiquei satisfeito com o enquadramento 

em primeiro plano. 

 

O processo de montagem dessa imagem ocorreu em dois momentos. Comecei a fazer a 

montagem logo após ter produzido as fotografias, mas ficou por terminar. Quando acessei 

meus arquivos, para este trabalho, encontrei o arquivo da montagem e resolvi finalizar. 

Tive algumas opções de montagem, com outra pessoa na última foto, quebrando além do 
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quadrado, quebrando até o quadrado ficar completo, mas acredito que a montagem que 

está aqui no texto foi a forma mais potente para essa composição. 
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Figura 14 – Fotografia Sem título, 2010 – Pablo Quaglia 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
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É comum olhar uma construção em processo de demolição pelo lado de fora. Quando me 

deparo com esse tipo de arquitetura, tenho dois pensamentos: um voltando para a história 

do lugar, as memórias, os afetos; e outro no que está por vir, no que será construído no 

local. No entanto, a imagem nos mostra uma outra perspectiva, um olhar de dentro dessa 

construção, de uma parte da construção que talvez teria sido uma janela.  

 

Ao olhar a Figura 16, atravessa-me a sensação de fazer parte daquela arquitetura, como 

se eu fosse a construção e tivesse todo o passado, desde seu primeiro tijolo até o 

desmanche, registrado na minha memória: as pessoas que ali moraram, as benfeitorias 

feitas na construção, as cores que integram as camadas da parede, os carros e pessoas que 

passaram pela calçada, as transformações ocorridas ao redor. O fora me atravessa e vai 

dobrando as possibilidades de criação. A imagem se transforma em uma mediadora de 

possibilidades, apenas como um dispositivo potente para desdobramentos. 

 

Continuando a desdobrar a fotografia em questão, temos dois pontos iluminados: uma 

sombra formada no chão que envolve restos de construção iluminada pelo Sol e o que o 

buraco na parede recorta do espaço externo. Pela parte iluminada do chão, é possível 

estimar que a fotografia foi tirada no meio da manhã ou da tarde de um dia ensolarado. 

Os possíveis restos da janela ao chão dão a sensação de movimento, que, aos poucos, a 

parede vai sendo quebrada e a rua vai aparecendo, como se o senso comum fosse dando 

lugar para novas possibilidades de leitura da imagem. Como na Figura 13, na qual vamos 

conhecendo o rosto do jovem. 

 

O buraco na parede, talvez o lugar de uma janela, está em perspectiva. Será que a 

fotografia foi tirada pensando na estética da luz projetada ou no que está enquadrado pelo 

buraco? Interessante que a perspectiva do buraco que acontece da esquerda para a direita 

se contrasta com a perspectiva do prédio ao fundo indo para outra direção. Outra questão 

geométrica apresentada pela fotografia é que as linhas verticais formadas pelos prédios 

vão trazendo um ritmo para a composição, mas a composição quebra esse ritmo pela 

forma irregular do buraco que modela essa cena. 

 

Podemos apontar semelhanças e diferenças entre a Figura 16 e a Figura 6 de Gordon 

Matta-Clark. O ponto de vista de dentro da construção, buraco que faz um enquadramento 



68 

 

 

de uma cena externa e deixa à mostra parte da estrutura da construção são alguns pretextos 

para esse diálogo embora apontar as diferenças também seja muito potente. 

 

O artista Gordon Matta-Clark, Figura 6, produziu o cenário antes de fotografar. Criou 

cortes bem definidos nos quaais deixa explícito o interior das paredes. Além dessas 

formas, a limpeza do local também chama atenção, já que é um local que não é habitado 

e que passou por um processo de desconstrução. Já a Figura 16 deixa nítido que a 

desconstrução foi devido a um processo de retirada de alguma estrutura que estava 

inserida na parede, pois é possível notar uma regularidade tanto na parte de cima como 

na parte de baixo do buraco, feito sem intenção estética alguma. Assim, como dito antes, 

os restos da parede no chão iluminadas pelo Sol nos mostra que a parede está em processo 

de desmanche.  
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Figura 15 – Fotografia sem título, 2010 – Pablo Quaglia  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Janela, janela, porta. A sucessão de aberturas conduz o olhar pelas camadas da fotografia 

até ser parado por uma superfície. Mas a espera por um mesmo fundo após todos esses 

obstáculos é apenas uma ilusão. Encontramos três diferentes texturas ao fundo. Essa 

textura se contrasta com a grande moldura preta presente nas bordas da imagem.  

 

Ao olhar de maneira desatenta, a grande moldura preta pode parecer ter sido colocada no 

momento de tratar a foto, na pós-produção. Entretanto, quando examinamos bem os 

detalhes, é possível perceber que a moldura tem algumas imperfeições. Apesar de ainda 

conter boa parte do seu traçado com linhas retas, as imperfeições da parte de baixo 

dialogam com as janelas, e o traçado reto se assemelha com as linhas retas da porta.  

 

Quando esses detalhes ficam mais nítidos, a sensação de pertencimento com o conjunto 

começa a integrar a sequência de camadas presentes na imagem. Essa grande janela, 

presente no primeiro plano, acarreta uma dúvida: a janela está em processo de demolição 

ou está em processo de reforma? 
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Essa questão posta por essa foto também pode ser suscitada pelas outras fotos que têm 

como tema central imóveis que estão em obra, como as fotografias Figura 6 e Figura 14. 

Ambas as figuras trazem incertezas quanto à possível desconstrução ou construção. Esse 

exercício de desconstruir para construir outra coisa ou transformar o que está ali é um 

exercício que faço e proponho por meio deste texto: mergulhar nas fotografias no intuito 

de desconstruir conceitos, ideias, pensamentos, para criar outras formas de pensar e lidar 

com a imagem. 

 

O leve quebrado na parte de baixo da grande janela, que emoldura a construção, pode ser 

o ponto ou punctum, que nos conduz para o fora, que desconstrói uma primeira impressão 

para gerar outros pensamentos e possibilidades de leitura da imagem. Seria uma janela 

ou apenas um vão? Também, podemos atravessar a pequena janela da esquerda para 

pensar sobre a linha horizontal que se impõe ao fundo. Que cômodo aquela janela já 

iluminou? Com o auxílio de um olhar mais atendo, de perguntas como essas, de 

desconstrução e construção, a possibilidade de leitura de imagens se amplia fazendo 

dessas fotografias potências de novos pensamentos. 
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Figura 16 – Fotografia Flores de plástico não morrem, 2010 – Pablo Quaglia  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Uma cruz enferrujada, uma placa preta com uma palavra e um número impresso, restos 

de uma flor de plástico. Esses elementos, que logo saltam aos olhos, vão, aos poucos, 

cedendo lugar para os outros elementos presentes na imagem. A cruz desfocada presente 

no fundo também possui uma placa com palavras, o que reforça a ideia de que a imagem 

tenha sido feita em um cemitério.  

 

A composição, pautada na regra dos terços, é bem didática. A cruz acompanha a linha 

vertical e a horizontal, ficando no ponto de cruzamento entre elas a placa com o nome 

impresso. A profundidade de campo também chama a atenção, tendo a cruz em primeiro 

plano – em foco – e os outros elementos desfocados ao fundo, dando maior visibilidade 

ao objeto focalizado. 

 

A questão temporal logo se impõe. Por mais que a fotografia seja de 2010, o objeto 

fotografado, pelo estado em que se encontra, parece que está fixo no local faz muitos 

anos. O estado da flor de plástico, está desbotada e possui apenas caule e folha, reforça a 

ideia de velho, de abandonado. A flor de plástico possui uma durabilidade muito maior 
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do que uma flor orgânica. Como a de plástico foi escolhida para o local, dá-nos a 

possibilidade de pensar que seria pouco visitado. Porém, pelo estado da flor, 

provavelmente, foi abandonado.  

 

O estado da flor em questão também me faz refletir sobre o título “Flores de plásticos não 

morrem”. Realmente, as flores de plásticos não possuem vida para morrer. Todavia, se 

ampliarmos o conceito de morrer e entendê-lo como algo que não existe mais, a flor 

retratada na imagem está morta, como a pessoa na qual a cruz sinaliza, mas não está 

enterrada. 

 

Perpétua ou perpetua? A leitura não é clara, pois, ao que parece, tem os restos de uma flor 

de plástico na frente de onde seria o acento da palavra. A falta ou presença desse pequeno 

traço de tinta pode conduzir para algumas possibilidades de leitura de imagem para essa 

fotografia. 

 

Acredito que perpétua seja a primeira palavra que vem à mente. Começando por ela, 

podemos levantar alguns questionamentos: Perpétua seria nome próprio? Perpétua seria 

uma flor? Ou algo que foi condenado a permanecer para sempre nesse local? Por mais 

que seja comum o nome vir associado ao túmulo, as possibilidades de interpretação dessa 

palavra contribuem para seguir dobrando e desdobrando a imagem. Perpétua é o nome de 

uma pessoa, nome de flor, mas também quer dizer que algo foi destinado para sempre ser 

assim. A Perpétua, tanto a pessoa quanto a flor, ficarão ali de maneira perpétua? Ou será 

que os restos da flor, ali presentes, seriam do tipo perpétua? 

 

Quando se constata a ausência do acento na palavra “perpetua”, o contexto ganha outra 

dimensão. Apesar de as duas palavras terem o mesmo fim, sinônimo de eterno, o 

significado, como caminho para o eterno, tem pesos diferentes. O contexto da palavra 

perpétua costuma vir associado a uma condenação: foi condenado à prisão perpétua. Já a 

palavra perpetua, sem o acento, tem uma associação mais branda, por exemplo: isso 

perpetua neste campo de pesquisa. 

 

Estes sentidos, de condenação ou de continuidade, nos mostram a força e a potência de 

pensamentos que a imagem carrega. Quando nos colocamos em relação com a imagem, 

a criação de histórias, de pensamentos e de conceitos nos atravessa a todo momento, 
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fazendo da fotografia um emaranhado de pontes que nos conduz para pensamentos 

diversos. 

 

O cemitério é um lugar peculiar e eu sempre tive curiosidade com o universo que permeia 

esse local. Gostava das esculturas, de olhar o tipo de fonte dos escritos, mas as flores eram 

que mais me chamavam atenção. Ficava tentando identificar qual era de plástico ou 

natural. A partir dessa curiosidade, comecei a registrar esses objetos e a refletir sobre eles. 

Comecei a achar mais pertinente a presença das flores de plásticos, pois, como elas não 

têm vida, como a maioria dos que se encontram nesse local, parece-me que se fazem 

companhia na “perpétua” condição de morte.  
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Figura 17 – Fotografia sem título, 2010 – Pablo Quaglia  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Ao mergulhar nos meus arquivos de fotografias, senti a necessidade de trazer para a 

pesquisa uma imagem abstrata, mesmo achando que essa imagem reside mais no campo 

da Pintura do que no da Fotografia, não por ser abstrata, mas por trazer questões que se 

aproximam mais da pintura, como: ponto, linha, forma e cor. No entanto, é preciso dizer 

que o processo de criação dessa figura foi feito por meio do processo fotográfico. Então, 

vou utilizá-la aqui como fotografia. 

 

Bolas e mais bolas e mais bolas. Preto, amarelo, amarelo quase laranja, verde e branco. 

Pronto, acabaram os elementos impressos na foto. E agora, como fica a dobra, o fora, o 

punctum? Antes de começar a mergulhar na imagem, vou fazer o processo inverso de 

contar sobre a fotografia e depois fazer o exercício de leitura. Como já foi dito, a Figura 

15 se trata de um processo fotográfico. Então, podemos pensar sobre a maneira como essa 

imagem foi feita. Voltando à raiz do processo fotográfico, sabemos que a fotografia nada 

mais é do que o registro da luz. Desse modo, podemos deduzir que se trata de pontos 

luminosos. O registro de pontos luminosos pode ser feito por meio de lanternas, fogo e 
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lâmpadas. A fotografia em questãofoi um registro do trânsito com a lente totalmente 

desfocada; e como era noite, o desfoque ampliou as luzes da cidade e os faróis dos carros. 

 

O que mais me chama atenção, o punctum, são as interseções entre as bolas. É como se 

elas fossem se juntando, umas com as outras, e ficando mais fortes, mais nítidas, o que 

confere também uma sensação de velocidade, que as bolas estão em constante movimento 

de junção e separação. É interessante observar que tem uma bola separada do grupo, 

inclusive é a que tem a luz mais forte, e uma outra com cor diferente e mais fraca, 

localizada do outro lado da imagem, como se tivesse sido excluída do grupo. 

 

Por ser uma imagem captada do trânsito à noite, do que seria cada luz? Único ponto verde 

que posso pensar na cidade é o de um semáforo. As luzes amarelas dos faróis dos carros, 

pela quantidade, devem ser em uma rua movimentada. Mas o que seria a forte luz amarela 

desprendida do grupo? Pelo tamanho, parece com o farol de um carro. No entanto, como 

só tem uma luz, poderia ser de uma moto. Contudo, está localizada acima das outras, o 

que me faz pensar em ser luz de um poste. 

 

Ao abstrair o que se sabe sobre o momento da foto, penso que nela é onde o fora exerce 

sua grande força, pois, apesar de o formato e de as formas presentes na imagem 

direcionarem um pouco a leitura, é possível fazer várias leituras da imagem. Por nossos 

olhos buscarem sempre a aproximação com alguma figura existente, essas bolas podem 

se transformar em gotas de tinta, bactérias em um microscópio, manchas em uma blusa. 

Com isso, temos várias possibilidades de leitura. 

 

O vazio toma conta da foto. O preto do fundo é dominante em relação aos pontos 

luminosos. Entretanto, quando se foca nas bolas, a impressão que dá é de que elas estão 

em movimento, de esvaziamento ou de multiplicação, desconstruindo-se ou saturando-

se. Esse constante movimento é instável, que não é uma coisa nem outra. Cria um 

universo atemporal, uma espécie de aión fotográfico. 
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Figura 18 – Fotografia Preces 2, 2010 – Pablo Quaglia  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Textura. A primeira coisa que se vê é um amontoado de formas irregulares formando uma 

textura áspera. Esse olhar inicial enxerga embaçado, fora de foco, para, aos poucos, ir 

descobrindo que, dentre as formas, estão presentes vários tipos de imagens. A agitação 

do olho procura se acalmar, o que não se torna fácil pelo tamanho reduzido das imagens 

que compõem a fotografia. 

 

Essa tensão que o olho produz, essa busca pelo repouso, cria uma instabilidade e uma 

necessidade de chegar mais perto ou ampliar a fotografia. Essa fotografia faz pensar em 

como experienciar uma pintura. Quando aproxima de uma pintura, só é possível enxergar 

tinta e textura. Daí, vem a necessidade de afastar para que se tenha noção do todo. Com 

isso, o conjunto de texturas se transforma em outra imagem. Já na Figura 18 em questão, 

ao olhar de longe, só se vê textura, e, quando aproxima da composição, tem-se ideia das 

imagens que integram a fotografia, sendo que a maioria dessas imagens são outras 

fotografias emolduradas. 
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Com certo esforço, consegue-se perceber que as fotografias, que compõem a fotografia, 

são retratos de várias pessoas (compreendendo o termo “retrato” como registro de uma 

pessoa). A primeira hipótese sobre esse conglomerado de imagens é um painel de retratos 

de uma família. Talvez, tenham sido acrescidos retratos de amigos da família pela 

quantidade de imagens. O mais curioso é que não vemos fotografias de grupos de pessoas. 

Cada pessoa está sozinha em sua moldura. Em alguns quadrinhos, a presença de 

fotografias 3x4 silencia essa solidão emoldurada. 

 

Ao observar atentamente a Figura 18, por mais que esteja saturado de imagens, tenho a 

impressão de que o painel ainda está em transformação. Têm alguns quadros que estão 

sobrepostos a outros; são poucos, mas suficientes para trazer a ideia de continuidade. A 

sensação que tenho é que, com o passar dos anos, a sobreposição das imagens vai gerar 

várias camadas de retratos, dos mais antigos para os mais recentes. 

 

A maneira como o espaço para a fixação desses retratos foi organizada é muito 

interessante, pois é impossível ver o local de fixação; parece que foi milimetricamente 

pensado para que cada retrato aproveitasse o máximo de espaço possível. Como a Figura 

18 é um recorte dessa organização, só resta imaginar como seria a borda dessa superfície. 

Seria uma parede que foi toda ocupada com fotografias? Seria um espaço delimitado por 

alguém? Por ter retratos sobrepostos, optaram por sobreporem os quadros por não ter mais 

espaço ou foi uma escolha de quem colocou? 

 

Acredito que, com essas perguntas, é possível mergulhar ainda mais na leitura da imagem 

pelo caminho da estrutura que é apresentada.  Mas pensando nas pessoas que ali figuram, 

como seria a história de vida de cada um? Qual seria a motivação para essa composição 

de retratos? 

 

Depois de dobrar a imagem um pouco mais e conhecer, por meio da imagem, um pouco 

de cada uma das pessoas que ali figuram, busquei no título da Figura 18 um caminho para 

continuar com dobras, redobras e criar mais pensamentos com a fotografia. Preces e título 

da imagem adicionam uma carga religiosa à imagem. Interessante salientar que a presença 

de título não é com objetivo de limitar uma interpretação da imagem, mas ampliar as 

possíveis leituras. Pensando no título, seria uma parede feita em homenagem aos 

familiares? 
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A reunião de retratos com o objetivo espiritual, seja com intuito de agradecimento ou para 

manter o pedido, me fez voltar à Figura 18 para pensar no que as pessoas ali retratadas, 

ou seus familiares, buscavam. Independente do objetivo de cada um presente na imagem 

ou no desejo da família, elas estão juntas em prol de uma ajuda divina.  

 

Essa fotografia faz parte do primeiro contato que tive com ex-votos, quando me deparei 

com uma salinha aberta com esse título. Ao adentrar no espaço, fui compreender que as 

coisas ali reunidas faziam parte de agradecimentos aos pedidos alcançados. As oferendas 

eram divididas em salas ou paredes temáticas, uma delas composta por partes do corpo 

humano feitas de cera, de objetos variados e de fotografias de pessoas. Tirando o cunho 

religioso, as composições desses objetos eram muito interessantes; alguns bem 

impactantes, como a parede com os membros de cera. 
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Figura 19 – Fotografia Preces 1, 2010 – Pablo Quaglia  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

Logo no primeiro olhar, o pensamento se volta para a Figura 18. A ideia de ser 

continuação é a primeira ideia. Mas, independente de ser ou não uma continuação, é fato 

que o tema gira em torno do mesmo assunto. A tese de ser uma continuidade pode ser 

enfraquecida com alguns detalhes que chamam a atenção na presente foto. A fotografia 

tem, na parte superior, três tiras de madeira fixada na parede na posição horizontal. Outro 

fator que chama a atenção é a presença de textos junto das imagens. 

 

Como boa parte da conversa que foi feita com a Figura 18 pode ser ampliada para a Figura 

19, uma leitura pelos caminhos já feitos poderia ficar um pouco repetitivo. Desse modo, 

pretendo focar no que mais me salta aos olhos quando entro em diálogo com a fotografia 

em questão. 

 

A Figura 19 me remete às pranchas feitas por Aby Warburg (1998), já mencionado e 

apresentado no tópico “Enquadramento, luz, tempo e o fazer de uma pesquisa”, presente 

na Introdução desta dissertação. Essa junção de imagens que dialogam entre si e com 
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textos, mediados por um assunto, tem um diálogo muito grande com a fotografia em 

questão. 

 

Independente de a Figura 19 tomar como tema o retrato familiar ou a religiosidade, o 

diálogo entre os elementos presentes na fotografia potencializa o aprofundamento e a 

reflexão sobre os possíveis temas. Por mais que compreenda que a reunião de retratos e 

textos não teve a intenção de explorar o tema família ou religiosidade, vale destacar o 

recorte, a luz e a composição trazidos pela Figura 19, que nos conduz, como força do 

fora, para pensar essas dobras e redobras temáticas. 

 

Fechando este mergulho em minhas fotografias, pude olhar minha produção de diversas 

maneiras e criar pensamentos que dialogavam com elas de diversas formas de encontros 

e desencontros. Experimentei aqui dois sentimentos distintos ao trabalhar com fotografias 

de artistas e fotógrafos renomados e as minhas, pois uma coisa é falar dessas fotos 

consagradas e estudadas por críticos e pesquisadores, uma vez que já existe um 

conhecimento e uma produção sobre elas. Outra coisa é abrir o meu arquivo, selecionar 

fotografias e adentrar nelas, fotos que ninguém conhece, nem mesmo eu me lembrava de 

algumas delas. Fazer uma leitura dessas minhas fotografias foi algo desafiador. Ora, eu 

me pegava olhando de fora, ora imerso, ora o emocional gritava, ora o racional tomava 

frente, ora achava uma porcaria, ora morria de amores; uma experiência muito rica como 

pessoa, professor e artista. 

 

Antes de começar este capítulo, fiz uma seleção de 11 fotografias e logo percebi que oito 

foram feitas em 2010, uma em 2011, uma em 2012 e uma em 2015. Na travessia deste 

capítulo, algumas fotos ficaram pelo caminho, outras me acompanharam até o final. 

Dentre as oito fotos que sobreviveram e figuram neste capítulo, sete delas foram 

produzidas em 2010 e uma em 2015. Realmente, 2010 foi o ano em que mais fotografei. 

Foi também o ano quando me graduei e fiz a iniciação científica. Penso que a empolgação 

de formando foi o grande responsável por essa produção, que, aos poucos, foi perdendo 

espaço para a necessidade de horas de trabalho que a área de educação demandava. A 

produção de fotografia foi dando lugar para a produção de aulas e oficinas de e com 

fotografia; outro modo, distinto, de lidar com as imagens.  

 

CAPÍTULO 4 – FOTOGRAFIA E DEVIR: EM BUSCA DE DIÁLOGOS 
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Neste momento, vou abrir mão do exercício que tenho feito com as fotografias para trazer 

meu “Colar de fotos”, contendo reflexões e atravessamentos que afetaram minha travessia 

com esta pesquisa. Começo com as seguintes questões: quais conexões podemos fazer 

com devir e fotografia? Seria possível um devir fotografia? A fotografia estaria em 

constante devir? Devir da fotografia é quando a luz deixa seu lado negro participar? Seria 

o tempo o devir fotografia? 

 

Antes de começar a dialogar com essas questões, gostaria de frisar que minha intenção 

não é traçar um conceito acerca do devir, mas trazer à tona alguns pensamentos que obtive 

ao ser atravessado pelos conceitos e fotografias apresentados até aqui. O que me interessa, 

neste momento, são argumentos que aproximam o devir com a fotografia, pois acredito 

que esse exercício nos ajude a desdobrar fotografia em educação. 

 

Vou começar por um dos elementos que é mais caro à fotografia: o tempo. O tempo da 

fotografia é flutuante: às vezes, rende-se aos segundos, quando contado o tempo de 

exposição à luz; às vezes, rende-se à história, quando relacionada ao passado; às vezes, é 

futuro, quando ansioso se espera o clique da câmera; às vezes, não é tempo, quando 

decomposta em relações pessoais. A fotografia brinca com o tempo, esconde, joga para o 

alto, burla, desmonta, remonta, mas só existe imagem quando se põe em relação com o 

tempo. Sem o tempo do clique, do revelador de negativo, do processamento de dados, 

não existe fotografia. 

 

Com isso, é possível pensar que a fotografia é da ordem do aión, tempo que não é marcado 

pelo cronômetro ou por temporada, mas por atravessamentos, punctum, dobras e foras. 

 

De um lado, está o contínuo: a história, chrónos, as contradições e as 
maiorias; do outro lado, o descontínuo: o devir, aión, as linhas de fuga 

e as minorias. Uma experiência, um acontecimento interrompem a 

história, a revolucionam, criam uma nova história, um novo início. Por 

isso o devir é minoritário (KOHAN, 2007, p. 92). 

 

A fotografia pode ser pensada também como sendo menor não no sentido de grandeza, 

mas no sentido oposto ao de majoritário. A fotografia habita o minoritário por sua 

constante desterritorialização. A fotografia se territorializa e se desterritorializa a todo 

momento; hora é documento, hora é indicial, hora é ilustração, hora é arte dos fotógrafos, 
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hora é foto dos artistas..., ela é dobra, desdobra, redobra. Para Deleuze e Guattari (1995, 

p. 93), “Um devir minoritário só existe através de um termo médium e de um sujeito 

desterritorializados que são como seus elementos”. Assim:  

 

Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos 

que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre 

as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade 

e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos 

tornarmos, e através das quais nos tornamos (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 67). 

 

Podemos pensar em dois lados da fotografia: um lado pautado na história, no contexto, 

nos indícios, chrónos; do outro lado, temos o enquadramento, afetos, dobras, quando a 

fotografia se desprende de suas relações de ilustradora, de documento histórico e vira 

potência de pensamento: criação. Interessante pensar que cada um tem seu devir ou é 

atravessado por devires. Todavia, entre o público e a fotografia, quando aión se 

materializa, existe um bloco de devires.  

 

Dentro do contexto da presente pesquisa, é possível fazer uma analogia com o devir-

criança. É comum perceber que, em alguns momentos, a criança fica tão envolvida com 

um objeto que esquece tudo à sua volta e se fecha naquela experimentação. Podemos 

pensar que, nesse momento, a criança é atravessada pelo devir-criança. É como se a 

criança estivesse brincando com um objeto de maneira mais pura, na qual o local e o 

tempo (chrónos) não estão agindo no momento, mas sim o aión. Pensando no brincar, 

entre o objeto e a criança se forma um bloco de devires. A fotografia segue o mesmo 

caminho: quando se está em relação com o público, no momento da dobra, do fora, do 

punctum, estabelece-se um bloco de devires. 

 

A dissertação até aqui tecida foi feita para trazer possibilidades de trabalhar com as 

leituras das imagens, não para trazer uma explicação de como ler imagens, mas de 

exercitar possíveis leituras. Rancière (2013) nos convida a pensar em seu livro O mestre 

ignorante, sobre o excesso de explicação que existe na educação, como se todo 

conhecimento se desse pela explicação do mestre. Essas leituras de imagens que 

apresento aqui são minhas maneiras de me relacionar com as imagens.  

 



83 

 

 

Ao dialogar com a área de Educação, Masschelein (2008, p. 36) trabalha com o conceito 

de E-ducar, que nos ilumina com a ideia de não apenas buscar uma relação com a imagem 

de forma mais crítica, tendo como único caminho a imagem, mas na possibilidade de usar 

a imagem como dispositivo para liberar a visão: “E-ducar o olhar não significa adquirir 

uma visão crítica ou liberada, mas sim libertar a nossa visão”.  

 

Pensando em ampliar os caminhos com a imagem na educação, juntamente com as 

indicações de Aby Warburg (1998), eu me propus, além de utilizar de suas ideias como 

referência de travessia desta pesquisa, criar outras imagens utilizando as fotos desta 

pesquisa para, depois de pensá-las de forma individual, poder olhar os diálogos que 

surgem quando elas se encontram dispostas em um fundo preto. 

 

Se toda imagem carrega em si um devir, podemos dizer que essas 

pranchas assumem o híbrido como linguagem e como forma de 

pensamento em uma transdisciplinaridade que remete ao imago mundi 

contemporâneo. Aby Warburg parece-nos atual ao romper com 

concepções rígidas da imagem, tanto como núcleo sólido de sentido 

como também da estabilidade de seus usos (MACIEL, 2018, p. 197). 

 

Desde quando entrei em contato com as pranchas de Warburg, fiquei querendo construir 

minha própria “prancha”. Porém, como não se tratava de um objeto físico, nem de 

permitir sua manipulação, resolvi produzir minha colagem inspirado por essa ideia. A 

colagem2, como o próprio nome nos indica, é uma técnica de junção de fotos e/ou imagens 

que são fixadas de maneira permanente formando uma nova imagem. 

 

  

 
2 A colagem pode ser feita com diversos materiais e tipos de texturas, neste trabalho vou me ater na colagem 

feita somente com imagens digitais. 
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Figura 20 – Colagem “Colar de fotos 1”, referenciadas no texto 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 

 

No “Colar de fotos 1”, organizado apenas com as imagens dos fotógrafos, resolvi tirar as 

três primeiras fotografias (Figura 1, Figura 2 e Figura 3) por estarem parcialmente ligadas 

a um contexto histórico trazido no texto. A organização do “Colar de fotos” foi feita de 

maneira mais livre. As fotografias iam escolhendo seus lugares, seus tamanhos, até que a 

tensão entre elas e o preto do fundo fosse se acalmando e formando apenas uma grande 

imagem. 
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Os espaços pretos entre as imagens funcionam como canais por onde 

escapa o olhar do observador e circulam os sentidos das imagens, que 

nestas montagens experimentais nunca são fechados em uma unidade 

estável, ao contrário, mostram-se apenas nas relações e trânsitos dos 

elementos que configuram seu campo de força cultural (MACIEL, 

2018, p. 200). 

 

Apesar da importância do vazio existente entre uma foto e outra, no meu “Colar de fotos”, 

resolvi escrever os conceitos aqui flexionados para dialogar com as imagens dentro da 

composição. A necessidade de as palavras estarem juntas veio com a vontade de 

direcionar a pesquisa para um outro desdobramento, na qual pude trazer e “re-dobrar” os 

atravessamentos que tive durante este trabalho, e possibilitar ao leitor uma outra forma 

de pensar a imagem: 

 

Quando o mundo não é mais acessível a não ser através de um sistema 

de midiatizações, que o modifica em espetáculo, quando um fluxo 

sempre crescente de imagens o encobre e substitui, quando o mundo 

está, assim, reduzido a uma abstração, a um signo, a uma mercadoria 

que circula e se troca, então, nessa situação (que é a que prevalece no 

Ocidente), fotografar o cotidiano pode surgir como um modo de reatar 

com o concreto, o tangível, o vivido, o uso. Isso talvez consista em 

defender os valores humanos da vida contra a predominância crescente 

do abstrato, do factício, do virtual, do alhures. Do superficial 

(ROUILLÉ, 2009, p. 362). 

 

As palavras ali presentes boiam sobre o rio preto que se apresenta como fundo da foto 

como se fossem barcos que auxiliam no translado de uma imagem e outra. Essas palavras, 

ao mesmo tempo que assumem a função de ponte, direcionam a leitura. Ao perceber a 

imagem como um todo, e ir aos poucos repousando nas fotografias, as palavras agem 

como um elemento de dispersão. Elas emanam uma força até que o olho faça a leitura da 

palavra e novamente repita o processo com outra foto. Essa tensão de forças nos causa 

uma enxurrada de pensamentos e demanda um tempo maior de relação com a imagem 

para criar pensamentos e abrandar as forças ali presentes 

 

Fazendo uma leitura da imagem toda, o “Colar de fotos 1” me remete ao universo da 

fotografia, no qual podemos traçar pensamentos e ideias sobre luz, forma, cor, tempo, 

composição e teoria. O tempo e os seus desdobramentos se impõem na imagem pelas 

palavras, pelas imagens. A todo momento, acontece uma quebra temporal: manhã, nunca, 

foto p&b, devir, ruína, depois.  
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4.1 Colar devir, fora e dobra 

 

Como tenho feito o exercício de leitura de imagem em todas as fotografias aqui expostas, 

inclusive com o “Colar de fotos 1”, veio-me a necessidade de expandir esse exercício de 

colagem. O “Colar de fotos” é outra maneira de criar relações entre conceitos e 

fotografias, um desdobramento do exercício de leitura, para produzir imagens potentes 

de dialogar com o que foi pesquisado e demonstrado neste texto. A produção imagética é 

também uma forma de aprofundar a lida com a imagem. É preciso criar uma relação com 

a imagem antes de colocá-la em diálogo com outras. 

 

As imagens que apresento a seguir foram resultados do exercício que fiz de diálogos entre 

fotografias e conceitos no intuito de formar uma nova imagem. Dito isso, pensei que seria 

importante criar imagens pensando nos conceitos de devir, fora e dobra. Como a intenção 

é experimentar este outro exercício, que é a produção de uma nova imagem, não cabe 

aqui fazer a leitura delas. 

 

Reforçando a metodologia de produção dessas imagens, já dita neste capítulo, cada 

“Colar” foi se formando no diálogo entre as fotografias e o conceito em voga. É preciso 

dizer que a presença de uma fotografia em um “Colar” não limita seu diálogo com outros 

conceitos, tanto que tem foto que participa de mais de uma composição. Os processos de 

montagens do “Colar” foram feitos em um editor de imagens. Abria todas as fotos e 

deixava espalhadas pela tela. Ao focar nos conceitos, ia agrupando as imagens que mais 

dialogavam com aquele que eu estava trabalhando e separava as outras em um canto. 

 

Cada “Colar de fotos”, tirando o “Colar de fotos 1 – fotógrafos” e o “Colar de fotos 2 ”, 

possui no nome o conceito utilizado como mediador para a seleção e escolha dos lugares 

das fotografias. No “Colar de fotos devir”, escolhi as imagens que seus formatos se 

mesclavam com o fundo de forma que tempo e espaço se fundem no aión. Já no “Colar 

de fotos fora” e no “Colar de fotos dobra”, as escolhas das fotografias foram feitas de 

acordo com o que as forças de cada conceito mais exercia e se adequava à minha leitura. 

 

O “Colar de fotos 2” se difere dos demais pela falta de espaço entre as fotografias. Esse 

processo de separação das que não figuraria no documento atual, como explanado no 
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parágrafo anterior, iam formando outra imagem, outro agrupamento de fotografias. Esse 

novo agrupamento se tornou uma imagem com potência de pensamento: o “Colar de fotos 

2”; novamente a desconstrução gerando deslocamentos como potência para uma nova 

imagem.  
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Figura 21 – Colagem “Colar de fotos devir  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
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Figura 22 – Colagem “Colar de fotos fora”  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
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Figura 23 – Colagem “Colar de fotos dobra” 

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
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Figura 24 – Colagem “Colar de fotos 2”  

 

 

Fonte: arquivo do pesquisador. 
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DESCONSTRUIR-ME-EI (IN)CONCLUSÕES 

 

Quando comecei a fazer esta pesquisa, queria pensar outras formas para o processo de 

criação de imagens e do trabalho com elas. Durante esta pesquisa, fui fazendo exercícios 

de deslocamento de conceitos para dialogar com fotografias e pensava como poderia 

utilizar essas conversas para auxiliar no trabalho com imagens, sendo em sala de aula ou 

em outros espaços.  

 

A cada diálogo que criava com as fotografias e os conceitos, compreendia que, antes de 

propor uma desconstrução de processos para/com imagens, era eu quem deveria pensar 

como desconstruir e transformar vários conceitos que possuía acerca do processo 

imagético. Com isso, senti necessidade de traçar travessias para conseguir margear essa 

nova intenção. 

 

A primeira grande desconstrução veio com a revisão bibliográfica. O processo de 

procurar, selecionar, ler, destrinchar e escrever sobre o que já tinha sido feito foi um 

grande desafio; entretanto, necessário. Primeiro, por entrar em contato e conhecer o que 

foi feito sobre e com o corpus do meu trabalho tanto imagético quanto conceitual e, 

depois, por me inteirar sobre diversas formas de escrita e estrutura das pesquisas. 

 

Depois de ter feito alguns diálogos entre conceitos e fotografias, e de ter passado pela 

experiência da revisão bibliográfica, pude perceber que o caminho para contribuir com 

novas possibilidades para criar relações com imagens era o que estava sendo feito. Ao 

dialogar, criar possibilidades de leitura, desconstruir ideias, criar pensamentos, poderia 

expor uma maneira diferente de lidar com imagens, podendo ser utilizada como exemplo 

ou identificação com meu processo de desconstrução. 

 

Os diálogos conceituais mais densos se deram na relação com fotos conhecidas de 

fotógrafos e artistas famosos, porém, ao final, acabei caindo no caldeirão imagético dos 

arquivos com as minhas produções. Confesso que quase me afoguei, mas, aos poucos, fui 

respirando e vendo em qual fotografia iria me apoiar para poder continuar o meu 

caminhar. 
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O processo de seleção das fotografias foi muito interessante. Achei imagens que nem 

lembrava que tinha produzido, imagens que gostei muito e imagens que gostaria de já ter 

deletado. Quando acessei esses arquivos e constatei que a quantidade de imagens iria 

diminuindo com o passar dos anos, logo tive um sobressalto: o que me fez ir deixando de 

fotografar?  

 

Composição, didática, cor, aula, material, suporte. Ao continuar com a reflexão por essas 

perguntas suscitadas no meio desta travessia, mergulhado nas minhas fotos, pude 

perceber que estava demasiado formatado, pelos termos ditos anteriormente, para 

conseguir produzir tanto imagens quanto textos e pesquisa. Mas de onde veio essa 

formatação toda? 

 

Penso que essa formatação se deu pela troca de objetos de estudos. A área de Educação 

veio tomando o lugar da minha experimentação artística por vontade e por necessidade 

financeira. O tempo que precisava para o desenvolvimento do meu lado artístico deu lugar 

para a preparação de aulas, planejamentos, didáticas, avaliação. Com isso, fui entrando 

aos poucos na forma e deixando que ela me moldasse. Essas transformações foram 

necessárias da mesma forma que a Educação, por um tempo, ditou mais as regras da 

relação com as Artes, que hoje clama pela condução artística. 

 

As escolhas das fotos, apesar do susto inicial, não foi um processo muito difícil. No 

entanto, quando me deparei com minha fotografia para pensar conceitos e diálogos, fiquei 

petrificado. Uma coisa é falar de uma fotografia já consagrada e criar possibilidades de 

leitura, sem conhecer o lugar, a cultura de quem produziu a foto, nem se ela faz parte de 

uma série ou algo assim. As possibilidades de leitura são gigantes. Todavia, quando se 

depara com uma fotografia que você sabe o que tinha ao redor, o porquê do 

enquadramento, a cultura, o contexto, fica muito mais difícil não tender a leitura para o 

lado do momento fotografado vivido. 

 

No subcapítulo 2.3 – Em des-função da intencionalidade do artista –, falo um pouco da 

necessidade que se tem de tentar saber o que o artista quis dizer. Quando uma imagem é 

exposta em algum lugar, ela ganha vida, cada espectador faz sua leitura, sempre do ponto 

de vista de sua vivência. Assim, ficar preso à intencionalidade do artista é limitar aquela 
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produção a apenas uma verdade. Mas quando fui escrever com minhas fotos, perguntava-

me: como vou conseguir deixar minha intencionalidade de lado? 

 

O início dos diálogos com minhas imagens foi bem difícil. Ao olhar para elas, logo 

suscitavam as lembranças daquele registro. Tive a ideia de começar por fazer uma leitura 

técnica. Com isso, ia me desprendendo e permitindo que as lembranças permeassem esse 

processo de lida com minhas fotografias, o que não se tornou um processo fácil, mas 

possível. Ver aquela fotografia, mono, que já tinha uma ideia, um conceito, se tornar 

múltipla, tendo várias possibilidades de dobras, redobras, desdobras e fora, é como o 

universo se abrir à sua frente. 

 

O “Colar de fotos” veio em seguida do trabalho com minhas fotografias. A aproximação 

com as pranchas de Warburg me fizeram pensar no corpus imagético da minha pesquisa 

e reforçaram minha metodologia de escolha das fotografias. Quando me deparei com as 

pranchas, pude perceber o quão potente é, dentro do processo de leitura de imagens, a 

criação dessas pranchas. Como isso, criar imagens juntando fotografias foi inevitável, o 

exercício até então era olhar para as fotos e pensar conceitos, seguir desconstruindo ideias 

para criar pensamentos e(m) imagens. 

 

Penso que o último capítulo, “Potencializando produção”, carrega uma importância 

diferenciada, pois, ao fazer a pesquisa, colocar em diálogo fotografias com conceitos, 

fazer leitura de imagens, percebi que a produção de imagens é também uma maneira 

potente de se relacionar com a imagem. Nesse capítulo, apresento esse exercício, que, por 

meio das imagens presentes no texto, produzimos uma nova imagem potente para compor 

este trabalho, não produzir somente pensamentos, possiblidades e ideias, mas também 

novas imagens que irão suscitar novos pensamentos e, quem sabe, dobrar-se em novas 

imagens e pensamentos e palavras, devir.  

 

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo buscar possibilidades de encontros com as 

imagens, em um exercício de leitura e produção, que possam contribuir na construção de 

relações com as imagens e que possam ser elementos para uma prática docente enquanto 

uma dimensão social, política, artística, estética e humana; criar conexões entre fotografia 

e conceitos no intuito de desconstruir o que está pronto acerca da imagem, transbordar o 
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que está gravado na imagem, sair do senso comum à procura de pensamentos mais 

sensíveis e criativos. 
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Quadro 1 
 

Trabalhos relacionados ao tema de interesse e objeto de estudo desta pesquisa 

 

TÍTULOS AUTOR LOCAL Palavras-chave 
TRABALHO 

ANO 
Programa 

RAUL LAMPIÃO DO 

CRATO: As práticas 

comunicativas de um 

personagem em performance 

OLIVEIRA, DENISIA 

SOUZA DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ, Fortaleza 

Raul Lampião. 

Crato. 

Personagem. 

Práticas 

Comunicativas. 

Performance. 

Dissertação 

2016 
Comunicação 

Um percurso entre práticas 

artísticas na cidade de 

Fortaleza: diálogos entre arte, 

comunicação, cidade e 

tecnologia 

VASCONCELOS, 

ALLAN DINIZ 

FERREIRA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

Arte. Cidade. 

Tecnologia. 

Comunicação. 

Dissertação 

2016 
Comunicação 

ATELIER DE 

FOTOGRAFIA Estudo de 

caso de processos 

alternativos de produção de 

imagem no atelier de 

fotografia analógica. 

GANDINI, MARCELO 

MATTOS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO 

SANTO 

fotografia; 

fotografia sem 

câmera; ensino de 

fotografia; 

quimigrama; 

suporte 

fotossensível. 

Dissertação 

2016 
Educação 

Fotografia para ver e pensar 
LEITE, AMANDA 

MAURICIO PEREIRA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SANTA 

CATARINA 

Fotografia; 

Ficção; Educação; 

Cultura; 

Experimento 

Tese 

2016 
Educação 

CRIANÇAS, 

FOTOGRAFIAS E 

PRÁTICAS: O QUE DIZEM 

OS ESPAÇOS FÍSICOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

RICCI, ALINE DO 

NASCIMENTO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Educação Infantil; 

espaço físico, 

fotografia. 

Dissertação 

2016 
Educação 

SERTÃO, IMAGEM E 

MOVIMENTO: UM 

ESTUDO DE PRÁTICAS 

ESCOLARES INSPIRADAS 

EM CINEBIOGRAFIAS 

SERTANEJAS 

RIOS, EDILENE 

ALCANTARA 

RIBEIRO 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DA 

BAHIA 

Cultura visual. 

Sertanidades. 

Formação 

Dissertação 

2016 

Educação e 

Diversidade 

Geração Tombamento e seus 

Olhares Uma pesquisa-

formação com Fotografia 

Digital na Cibercultura 

AVILA, CARINA 

NASCIMENTO D 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO 

RIO DE 

JANEIRO 

Pesquisa-

Formação. 

Fotografia Digital. 

Empoderamento. 

Educação. 

Geração 

Tombamento. 

Estética. Periferia. 

Cibercultura. 

Cultura Digital. 

Cultura 

Contemporânea. 

Selfie. 

Autorretrato. 

Dissertação 

2016 
Educação 

APRENDER A 

GEOGRAFIA PARA LER O 

MUNDO: O OLHAR DOS 

ALUNOS SOBRE A 

CIDADE 

XAVIER, CRISTIANE 

DE LURDES. 

UNIV. 

REGIONAL DO 

NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO 

SUL 

Geografia; 

Fotografia; 

Cidade; 

Paisagem; Lugar 

Dissertação 

2016 

Educação nas 

ciências 
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A FOTOGRAFIA COMO 

RECURSO À 

SENSIBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

GOMES, BIANCA 

ANTONIO 

UNIVERSIDADE 

DO SUL DE 

SANTA 

CATARINA 

Fotografia; 

Educação 

Ambiental; 

Sensibilização 

Ambiental; 

Percepção. 

Dissertação 

2016 
Educação 

IMAGEM E MEMÓRIA: 

UMA ANÁLISE DA 

ESCOLA 

MULTISSERIADA NA 

COMUNIDADE DO 

CAMPO EM SANTA 

MARIA DE JETIBÁ-ES 

DELBONI, JUBER 

HELENA BALDOTTO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO 

SANTO 

Fotografia; 

Memória; 

Mediação; 

Escolas  

multisseriadas. 

Dissertação 

2016 
Educação 

PRESENÇAS EM 

TRANSFORMAÇÃO A 

POTÊNCIA FORMATIVA 

DA EDUCOMUNICAÇÃO 

POPULAR E MESTIÇA 

ARAUJO, HENRIQUE 

OLIVEIRA DE 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DA 

BAHIA 

Educomunicação; 

mestiçagem; 

colaboração; 

formação 

Dissertação 

2016 

Prof. 

Educação 

É DO JEITO DA GENTE 

QUE EU VOU CONTAR! 

NARRATIVAS ORAIS 

INTERFACES NAS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

ESCOLARES 

ARAUJO, NADIA 

BARROS 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DA 

BAHIA 

Narrativas orais; 

Representações; 

Práticas 

Educativas, 

Contadores de 

histórias; 

Educação Básica 

Dissertação 

2016 

Prof. 

Educação 

UM EXERCÍCIO DE 

PENSAMENTO: entre a 

fotografia e a escrita. 

FAVARI, CESIRA 

ELISA DE 

UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA 

JÚLIO DE 

MESQUITA 

FILHO/ARARAQ

UARA 

Carta; Exercício; 

Fotografia; 

Escrita; Conceito; 

Criação 

Dissertação 

2016 

Educação 

Escolar 

Ensino rizomático: uma 

aproximação entre Arte-

Educação e a Geografia 

ANDRADE, 

FRANCIELLY 

BARBOSA 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

LONDRINA 

Arte-Educação; 

Geografia; 

Fotografia 

Dissertação 

2016 
Geografia 

Arte e Tecnologia: 

possibilidades didáticas com 

o uso da fotografia 

OLIVEIRA, MARIA 

JOSE NEGROMONTE 

DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

RURAL DE 

PERNAMBUCO 

Ensino de Arte; 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação; 

Fotografia; 

Mídias Digitais; 

Didática 

Dissertação 

2016 

Prof. 

Tecnologia e 

gestão em 

educação a 

distância 

APROPRIAÇÕES 

FORMAIS E 

SIGNIFICAÇÕES DE 

ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO A PARTIR DE 

FOTOGRAFIAS 

PRODUZIDAS NAS 

AULAS DE ARTE 

SOBRINHO, LAUDO 

RODRIGUES 

UNIVERSIDADE 

METODISTA DE 

PIRACICABA 

Fotografia; 

dialogia; ensino 

de arte; ensino 

médio; educação 

Tese 

2016 
Educação 

Memória e criação na direção 

de fotografia 

OLIVEIRA, ROGERIO 

LUIZ SILVA DE 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

SUDOESTE DA 

BAHIA 

Cinematografia. 

Memória. 

Criação. 

Plasticidade. 

Técnica. 

Tese 

2016 

Memória: 

Linguagem e 

sociedade 

QUAL O LUGAR DA 

FOTOGRAFIA 

CONTEMPORÂNEA? 

CARVALHO, JOSE 

MARCOS 

CAVALCANTI DE 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIAN

A MACKENZIE 

Arte, fotografia, 

linguagem e 

contemporaneidad

e 

Tese 

2016 

Educação, 

Arte e História 

da Cultura 

Cultura visual e a formação 

do olhar: desafios conceituais 

e didáticos para o currículo 

escolar 

BRANDAO, MARIA 

APARECIDA DE 

OLIVEIRA 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Alfabetização 

visual; Leitura de 

imagens; Crítica 

de imagens; 

Fotografia; 

Currículo 

Tese 

2016 
Educação 
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Uma proposta de imersão no 

processo da fotografia e na 

leitura de imagens 

GIORDANO, LILIANE 

DE FATIMA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Educação visual. 

Leitura de 

imagens. 

Fotografia. 

Oficina de 

fotografia 

Dissertação 

2016 
Educação 

Modos de participação e 

apropriação da cultura: Vida, 

escola e mídia na educação 

infantil do campo 

VASCONCELOS, 

BEATRIZ NOGUEIRA 

MARQUES DE 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Educação infantil, 

escola do campo, 

cultura, mídias, 

apropriação, 

habitus, 

perspectiva 

histórico-cultural. 

Dissertação 

2016 
Educação 

OS SERTÕES NO SÉCULO 

XXI: A BELEZA QUE 

EUCLIDES NÃO VIU 

CABELLO, CAMILA 

FAUSTINONI 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIAN

A MACKENZIE 

Canudos; 

Fotografia; 

Etnografia; 

Etnobiografia; 

Webdocumentário 

Tese 

2016 

Educação, 

Arte e História 

da Cultura 

FOTOGRAFIA E 

TRABALHO: UM 

ROTEIRO PARA A 

REFLEXÃO CRÍTICA 

SOBRE RELAÇÕES DE 

CLASSE 

RAMOS, ARNALDO 

DE OLIVEIRA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

RURAL DO RIO 

DE JANEIRO 

História do 

Trabalho; 

fotografia; 

consciência de 

classe 

Dissertação 

2016 

Prof. Ensino 

de história 

Foi respeitada a expressão da 

criança quando disse o que 

fez"? - Artes nos parques 

infantis através das 

fotografias de Benedito 

Junqueira Duarte 

BRITO, PRISCILA 

FERNANDA DE 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

infância, Parque 

Infantil, 

fotografia, arte, 

Benedito 

Junqueira Duarte, 

Mário de 

Andrade. 

Dissertação 

2016 
Educação 

A fotografia digital no design 

dos cursos de pedagogia a 

distância: a abordagem da 

questão ambiental do Rio 

Tietê 

ALMEIDA, CLAUDIA 

DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE 

NOVE DE 

JULHO 

Pedagogia a 

Distância; Rio 

Tietê. Questão 

Ambiental; 

Fotografia 

Digital; Designer 

Educacional 

Dissertação 

2016 

Prof. Gestão e 

práticas 

educacionais 

A formação do formador de 

leitores do texto literário 

numa relação com a pintura, 

a fotografia e o cinema 

FILHO, JOSE 

JACINTO DOS 

SANTOS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

Formação de 

professores; 

Ensino de 

literatura; Leitura 

intersemiótica; 

Narrativas de 

professores; 

Textos verbais e 

não verbais 

Tese 

2016 
Educação 

RAUL LAMPIÃO DO 

CRATO: As práticas 

comunicativas de um 

personagem em performance 

OLIVEIRA, DENISIA 

SOUZA DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ, Fortaleza 

Raul Lampião. 

Crato. 

Personagem. 

Práticas 

Comunicativas. 

Performance. 

Dissertação 

2016 
Comunicação 

Um percurso entre práticas 

artísticas na cidade de 

Fortaleza: diálogos entre arte, 

comunicação, cidade e 

tecnologia 

VASCONCELOS, 

ALLAN DINIZ 

FERREIRA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

Arte. Cidade. 

Tecnologia. 

Comunicação. 

Dissertação 

2016 
Comunicação 

O fora na literatura de Hilda 

Hilst 

MOURA, AMANDA 

JESSICA FERREIRA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

Fora. Deus. 

Espaço Literário. 

Dissertação 

2016 
Letras 

ATELIER DE 

FOTOGRAFIA Estudo de 

caso de processos 

alternativos de produção de 

imagem no atelier de 

fotografia analógica. 

GANDINI, MARCELO 

MATTOS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO 

SANTO 

fotografia; 

fotografia sem 

câmera; ensino de 

fotografia; 

quimigrama; 

suporte 

fotossensível. 

Dissertação 

2016 
Educação 
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UMA ALUCINAÇÃO NA 

PONTA DE TEUS OLHOS: 

Imagens poéticas em 

Paranoia, de Roberto Piva & 

Wesley Duke Lee 

MORAIS, 

LEONARDO DAVID 

DE 

CENTRO 

FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO 

TECN. DE 

MINAS GERAIS 

Fotografia. 

Imagem poética. 

Poesia. Roberto 

Piva. Wesley 

Duke Lee. 

Dissertação 

2015 

Estudos de 

Linguagens 

AUTORRETRATO: 

FOTOGRAFIA: 

REFLEXÃO 

KATANOSAKA, 

VITOR YUGO 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIAN

A MACKENZIE 

autorretrato; 

fotografia; 

autorretratamento; 

reflexão; 

autoimagem. 

Dissertação 

2015 

Educação, 

Arte e História 

da Cultura 

Salve o Dia entre todos o 

mais belo: álbum e 

fotografias de primeira 

comunhão em Porto 

Alegre/RS na década de 1940 

MAGUETA, RITA DE 

CASSIA DE MATOS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Fotografia. 

Primeira 

comunhão. 

Manuais 

fotográficos. 

Impressos 

católicos. Cultura 

visual escolar. 

História da 

Educação. 

Dissertação 

2015 
Educação 

A FOTOGRAFIA COMO 

OBJETO DE 

COMPREENSÃO 

TEXTUAL NO LIVRO 

DIDÁTICO 

OLIVEIRA, 

EDUARDO DOS 

SANTOS LOPES 

UNIVERSIDADE 

DO OESTE 

PAULISTA 

Educação 

Fundamental II, 

Semiótica e 

Ensino de 

Linguagens, 

Leitura de 

Fotografia, Livro 

Didático, 

Dissertação 

2015 
Educação 

NUM MUNDO DE 

SELFIES: A FOTOGRAFIA 

COMO RECURSO 

PEDAGÓGICO PARA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

LIMA, DIANA 

APARECIDA DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

PARANÁ 

Educação Infantil; 

Fotografia; 

Tecnologias 

Educacionais 

Dissertação 

2015 

Prof. 

Educação 

Experiências visuais de 

sujeitos surdos: Encontros 

com a fotografia 

RODRIGUES, ALINE 

FUNDACAO 

VALE DO 

TAQUARI DE 

EDUCACAO E 

DESENVOLVIM

ENTO SOCIAL - 

FUVATES 

Sujeito surdo. 

Experiência 

visual. Fotografia. 

Dissertação 

2015 
Ensino 

NA PISTA DAS IMAGENS: 

produção e circulação de 

pinturas históricas no Rio 

Grande do Sul de 1914 a 

1935 

NASCIMENTO, 

MARLENE OURIQUE 

DO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Pintura Histórica. 

Revolução 

Farroupilha. 

Exposição do 

Centenário 

Farroupilha. 

Dissertação 

2015 
Educação 

CULTURA NEWBORN: A 

PEQUENA INFÂNCIA NA 

CULTURA DO CONSUMO 

E DA 

PERFORMATIVIDADE 

TEIXEIRA, EDINARA 

DE FREITAS 

UNIVERSIDADE 

LUTERANA DO 

BRASIL 

Infância, 

Maternidade, 

Fotografia, 

Cultura newborn, 

Consumo, 

Performatividade 

Dissertação 

2015 
Educação 

CULTURA VISUAL E 

MUSEUS ESCOLARES: 

representações raciais no 

museu Lassalista (Canoas, 

RS, 1925-1945) 

PAZ, FELIPE 

RODRIGO CONTRI 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Museus Escolares, 

Imagens-

Artefatos, Ensino 

Racial, Método 

Intuitivo, bustos 

raciais. 

Dissertação 

2015 
Educação 

APROPRIAÇÕES E 

INVENÇÕES: A 

EXPERIÊNCIA DOS 

MUSEUS 

COMUNITÁRIOS DO 

MÉXICO (1958/1993) 

OLIVEIRA, 

PATRICIA MARIA 

BERG TRINDADE DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Museu 

Comunitário, 

Educação 

Popular, México 

Dissertação 

2015 
Educação 

A travessia do espelho: 

fotografia e aprendizagem 

artística 

LIMA, VALDILANIA 

SANTANA DE 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

Aprendizagem 

artística, Arte-

educação, 

Educação estética, 

Experiência 

Fotografia 

Dissertação 

2015 
Arte Visuais 
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Olhares de si, olhares de 

mundo: itinerários de 

formação na experiência do 

Lab_Arte de fotografia' 

FORATO, 

FERNANDA DE 

CASSIA 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

Formação de 

professores 

Fotografia 

Imaginário 

Itinerários de 

formação 

Pedagogia da 

escolha Poética 

Dissertação 

2015 
Educação 

AS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS NAS AULAS DE 

MATEMÁTICADA 

E.M.E.F. OVIÊDO 

TEIXEIRA:LIMITES E 

REFLEXÕES 

CARREGOSA, DEAN 

LIMA 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SERGIPE 

Educação 

Matemática. 

Formação 

continuada de 

professores. 

Tecnologias 

digitais. 

Dissertação 

2015 
Educação 

CINEMATECA 

BRASILEIRA: CINEMA, 

EDUCAÇÃO E INCLUSÃO 

SOCIAL 

LARA, THAIS 

VANESSA 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Lynxfilm; Cinema 

Brasileiro; Filme 

publicitário; 

História 

Dissertação 

2015 
Multimeios 

UMA ALUCINAÇÃO NA 

PONTA DE TEUS OLHOS: 

Imagens poéticas em 

Paranoia, de Roberto Piva & 

Wesley Duke Lee 

MORAIS, 

LEONARDO DAVID 

DE 

CENTRO 

FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO 

TECN. DE 

MINAS GERAIS 

Fotografia. 

Imagem poética. 

Poesia. Roberto 

Piva. Wesley 

Duke Lee. 

Dissertação 

2015 

Estudos de 

Linguagens 

AUTORRETRATO: 

FOTOGRAFIA: 

REFLEXÃO 

KATANOSAKA, 

VITOR YUGO 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIAN

A MACKENZIE 

autorretrato; 

fotografia; 

autorretratamento; 

reflexão; 

autoimagem. 

Dissertação 

2015 

Educação, 

Arte e História 

da Cultura 

DESNARRATIVAS DE UM 

LUGAR: DEVIRES DE 

FOTOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO' 

MARQUES, IVANIA 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

fotografia, 

experimentação, 

fabulação, 

geografias 

Dissertação 

2014 
Educação 

A FOTOGRAFIA COMO 

MATERIALIZAÇÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS NO PROCESSO 

DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

PEREIRA, 

ALEXANDRE BRITO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

RURAL DO RIO 

DE JANEIRO 

Fotografia, 

Representações 

Sociais; 

Aprendizagem. 

Dissertação 

2014 

Educação 

Agrícola 

AS CONTRIBUIÇÕES DO 

INSTAGRAM NA 

FORMAÇÃO DA 

CULTURA DIGITAL DA 

SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

LIMA, HUGO 

GIMENES DE 

UNIVERSIDADE 

METODISTA DE 

PIRACICABA 

Educação, 

fotografia, 

semiformação, 

imagem-técnica 

Dissertação 

2014 
Educação 

JUVENTUDES, 

FOTOGRAFIA E 

PRODUÇÃO DE SENTIDO 

PAUTAS JUVENIS NO 

CONTEMPORÂNEO 

CAVALCANTI, 

MARIA CRISTINA 

VIEIRA 

CENTRO 

UNIVERSITÁRI

O LA SALLE 

Juventudes; 

fotografia; 

contemporaneidad

e; educação; 

reconhecimento. 

Dissertação 

2014 
Educação 

O BENFICA DA 

EDUCAÇÃO: PAISAGEM 

E FOTOGRAFIA. 

SOUZA, REJANE 

MARIA DE 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

CEARÁ 

Paisagem. 

Benfica. 

Fotografia. 

Sujeitos 

Dissertação 

2014 
Geografia 

MEMÓRIA E 

FOTOGRAFIA: UMA 

ANÁLISE DAS 

NARRATIVAS DE 

MULHERES IDOSAS DO 

BAIRRO PALESTINA, 

ARACAJU/SE 

SOUZA, MARTA 

BATISTA DE 

UNIVERSIDADE 

TIRADENTES 

Educação; 

Fotografias; 

Entrevista 

Narrativa; 

Memória 

Dissertação 

2014 
Educação 
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A INFÂNCIA 

CAPTURADA EM FOTOS: 

IMAGENS DO 

COTIDIANO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

BOFF, MARCIA DE 

SOUZA SIMAO 

UNIVERSIDADE 

DE SOROCABA 

Cotidiano escolar. 

Educação infantil. 

Infância. 

Educação. 

Fotografia. 

Dissertação 

2014 
Educação 

A FOTOGRAFIA COMO 

INSTRUMENTO DE 

EDUCAÇÃO VISUAL 

AFONSO, DIOGO 

RODRIGUES 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIAN

A MACKENZIE 

Fotografia, 

Educação do 

olhar, Sintaxe 

Visual, Cultura 

Visual e 

Interdisciplinarida

de. 

Dissertação 

2014 

Educação, 

Arte e História 

da Cultura 

O PROJETO ESCOLA 

ECOLÓGICA EM REDE: O 

OLHAR DE ALUNOS/AS 

DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA 

REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

UBERABA-MG 

COSTA, EMYLIA 

ANGELICA DA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 

Educação 

Ambiental. 

Contexto escolar. 

Grupo Focal. 

Projetos. 

Fotografia. 

Dissertação 

2014 
Educação 

A questão da autoria na 

produção de filmes em duas 

oficinas de formação 

audiovisual 

CHAVEZ, MARCIO 

BLANCO 

UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO 

RIO DE 

JANEIRO 

Audiovisual. 

Educação. 

Coletivo. 

Metodologia 

Dissertação 

2014 
Comunicação 

A fotografia no ensino 

fundamental de uma escola 

pública 

SANTOS, DORA 

LILIA DE CAMPOS 

SABOR 

UNIVERSIDADE 

ANHEMBI 

MORUMBI 

Fotografia. 

Design. Ambiente 

construído. 

Educação. 

Dissertação 

2014 
Design 

Manual de uso 
LOEB, LUCIA 

MINDLIN 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 
Fotografia 

Dissertação 

2014 
Arte Visuais 

TRAJETÓRIA DE NÚBIA 

NASCIMENTO 

MARQUES: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO EM SERGIPE 

(1978-1999) 

MELNIKOFF, 

ELAINE ALMEIDA 

AIRES 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

SERGIPE 

Educação, Núbia 

Marques, Sergipe, 

Ensino Superior. 

Dissertação 

2014 
Educação 

AVALIAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

ANÁLISE DO USO DO 

RELATÓRIO DESCRITIVO 

INDIVIDUAL NA REDE 

MUNICIPAL DE JUIZ DE 

FORA 

LAMAS, FLAVIO 

LUCIO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

JUIZ DE FORA 

Avaliação. 

Educação Infantil. 

Relatório 

Descritivo 

Individual. Juiz de 

Fora - MG. 

Dissertação 

2014 

Prof. Gestão e 

Avaliação da 

Educação 

Pública 

DESNARRATIVAS DE UM 

LUGAR: DEVIRES DE 

FOTOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO' 

MARQUES, IVANIA 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

fotografia, 

experimentação, 

fabulação, 

geografias 

Dissertação 

2014 
Educação 

Sombra Projetada 
JUNIOR, EDMILSON 

FORTE MIRANDA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ 

Cartography, Arte 

e tecnologia, 

Sombras, Arte 

interativa, 

Cartografia 

multimídia 

Dissertação 

2013 
Comunicação 

PENSANDO O 

CURRÍCULO COM AS 

CRIANÇAS: OU SOBRE 

APRENDIZAGENS 

INVENTIVAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

FIORIO, ANGELA 

FRANCISCA 

CALIMAN 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO 

SANTO 

Currículo; 

Cotidiano; 

Criança; 

Fotografia. 

Tese 

2013 
Educação 
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Imagens da poesia erótica de 

Hilda Hilst 

TACCA, PAULA 

CRISTINA DOLENC 

CABRAL 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Fotografia , 

Imagem , 

Literatura , 

Poética 

Dissertação 

2013 
Educação 

NA BAGAGEM DE DONA 

ZEZÉ: uma proposta de 

investigação e intervenção 

sobre a imagem da 

professora a partir de 

fotografias do curso de 

formação continuada Teia do 

Saber 

RIGOTTI, GABRIELA 

FIORIN 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Leitura, 

Fotografia , 

Professoras 

Tese 

2013 
Educação 

A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO PELA 

FOTOGRAFIA UMA 

EXPERIÊNCIA CRIATIVA 

COM ALUNOS DE 

ENSINO MÉDIO 

ALBUQUERQUE, 

GREGORIO GALVAO 

DE 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

FLUMINENSE 

Fotografia, 

Politecnia, 

Educação, 

Mediação 

Dissertação 

2013 
Educação 

Escolha de temas relevantes 

para o currículo de ciências a 

partir de fotografias feitas 

por professores em formação 

FREITAS, TATIANA 

GORETE RIBEIRO 

MACHADO E 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MINAS GERAIS 

ensino de 

ciências, temas 

geradores, 

fotografia, 

currículo. 

Dissertação 

2013 
Educação 

FOTOGRAFIA, 

EDUCAÇÃO E CULTURA: 

DIÁLOGOS COM OS 

FENÔMENOS' 

CAPAI, HUMBERTO 

DERCI 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

ESPÍRITO 

SANTO 

Fotografia; 

Cultura; 

Educação; 

Fenômeno 

educacional; 

Diálogo; 

Fotolivro. 

Dissertação 

2013 
Educação 

10.000 passos : fotografias, 

anarquismos e caminhos 

bifurcados nas práticas de 

aula de Geografia em escolas 

da periferia de Campinas 

SGOBIN, 

ALEXSANDRO 

APARECIDO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Pedagogia , 

Anarquismo , 

Fotografia , 

Escolas públicas 

Dissertação 

2013 
Educação 

Juventude e escola: um 

estudo a partir da visão dos 

estudantes 

FONTOURA, 

FABRISCIO LUIZ 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

Jovens , Etnologia 

, Fotografia , 

Escolas , 

Educação 

Dissertação 

2013 
Educação 

Fotografias escolares: 

práticas do olhar e 

representações sociais nos 

álbuns fotográficos da Escola 

Caetano de Campos (1895-

1966) 

ABDALA, RACHEL 

DUARTE 

UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

Álbuns 

fotográficos 

escolares Escola 

Normal Caetano 

de Campos 

Fotografia 

Fotografias 

escolares São P 

Tese 

2013 
Educação 

A FOTOGRAFIA COMO 

RECURSO DIDÁTICO NA 

EDUCAÇÃOAMBIENTAL 

FREISLEBEN, 

ALCIMAR PAULO 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO 

OESTE DO 

PARANA 

Educação 

Ambiental, 

Geografia, 

fotografia, 

paisagem, lugar 

Dissertação 

2013 
Geografia 

Fotografias de Ensino: 

Memória e Representações 

Imagéticas da Educação 

Pública na Cidade de 

Torres/RS (1960-1980) 

EBERHARDT, 

CAMILA 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO 

RIO GRANDE 

DO SUL 

Fotografia. 

Educação. 

Desfiles Cívicos. 

Dissertação 

2013 
História 

RETRATAR-SE-

RETRATANDO: Processos 

de formação na ação artística 

RODRIGUES, 
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	MEMORIAL
	Quando criança, ficava fascinado pelas máquinas fotográficas e pela magia do processo de revelação. Meu contato com a fotografia começou em casa quando manipulava revelações feitas pelo meu avô pintor e quando via a bolsa de fotografia de um tio artis...
	Assim como a história da fotografia, meu envolvimento teve início ao registrar cidades e passeios ecológicos. Em atividades de caminhadas, acampamentos, escaladas e passeios urbanísticos, a fotografia se tornava sempre o foco principal dos passeios. O...
	Meu avô, que me presenteou com essa câmera, teve um papel muito importante na minha caminhada artística. João Garboggini Quaglia, baiano, nascido em 1928, teve uma breve passagem pela carreira militar até se matricular no curso de Artes Plásticas na U...
	A câmera ganhada de meu avô e vários rolos de filme tiveram lugar cativo na mala quando me mudei de São João del-Rei, cidade onde vivi minha infância, adolescência e início da juventude, para Belo Horizonte em 2001. Apesar de já ter acesso à fotografi...
	Como a estrutura urbana me fascinava, tive uma breve passagem pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, mas, logo nos primeiros meses de curso, pude perceber meu maior interesse por Artes Plásticas, o que me fez optar por mudar de curso. Naquele momento,...
	Comecei o curso muito animado, querendo ao mesmo tempo produzir e trabalhar na área de Educação. Nesse momento de empolgação, a fotografia acompanhou meu processo de criação como dispositivo para outras produções, com finalidades artísticas e também d...
	Minha história com a educação começou no segundo período da faculdade quando fui trabalhar com recreação em um clube da cidade, trabalho que durou por volta de um ano. Foi uma decepção tamanha. Tentei diversas atividades, mas percebi que aquilo não er...
	Antes de continuar, preciso fazer um adendo sobre a opção de usar o termo arte educação, sem e, hífen e/ou barra. Muito já se falou sobre como nomear profissionais que trabalham com arte e educação. Ana Mae Barbosa, em seu livro “Arte/Educação Contemp...
	Por entender que a Arte e a Educação são áreas do conhecimento distintas, cada uma com suas especificidades, embora, na maioria das vezes, elas se cruzem, se atravessem e caminhem juntas, acredito que o sentido de pertencimento ou ligação não é a melh...
	Entre as idas e vindas da sala de aula da disciplina Prática de Formação, deparei-me com um anúncio de estágio em uma escola de educação infantil, pela qual eu sempre passava em frente, quando voltava da Escola Guignard, com um professor amigo, cujo f...
	CLIC! Centro Lúdico de Interação e Cultura
	Impossível falar das minhas memórias e não ter um subcapítulo para essa escola. Na verdade, o CLIC! virou escola bem depois que entrei; antes, era apenas um Centro Lúdico, onde as crianças iam passar o dia. Apesar desse caráter informal, as atividades...
	Quando entrei no CLIC!, o corpo de educadores era composto, em sua maioria, de psicólogos e alguns pedagogos. Contava com oficinas de artes, música e expressão corporal. O local era um respiro do bairro nobre ao qual pertencia. Cercado por gigantes ca...
	O CLIC! tinha como um dos pilares a proposta de oferecer uma infância de quintal, acesso à terra, brincadeiras e experiências semelhantes às vivenciadas em cidades do interior. Não só por essa infância de quintal, mas a proposta pedagógica era toda ba...
	Diferente da construção que tinha três salas, que ficava destinada aos maternais, a Casa amarela – como era chamada a outra construção com quatro quartos – não tinha sala específica para cada turma. Eram salas temáticas: Biblioteca, Sala de fantasia, ...
	A rotina iniciava com uma roda na qual eram feitos os combinados do dia. A pergunta “Meninada, o que vamos fazer hoje?” era o dispositivo para a construção dos combinados e das atividades do dia. As crianças iam dando ideias do que queriam fazer e o e...
	A partir dessas linhas gerais sobre o CLIC!, vou contar um pouco como essa escola me transformou como pessoa, educador e arte educador, pois entrei na escola como estagiário e depois me tornei Arte Educador de Artes Plásticas.
	Ao sentar-me na primeira roda com as crianças, fiquei petrificado. Além do nervosismo inicial intensificado pela insegurança e pela falta de conhecimento de lidar com a educação infantil e seus desdobramentos, percebi o óbvio: o que parecia ser simple...
	Comecei, então, a buscar por textos e teóricos que me ajudassem a adentrar ainda mais nesse universo e fui me encontrar mesmo nas pesquisas sobre desenvolvimento do desenho infantil. Mesmo não sendo professor de Artes, fui aproximando o universo da es...
	Esse processo foi fundamental para desenvolver a capacidade de leitura da criança e da turma, habilidade extremamente fundamental para tornar as propostas, independente do conteúdo, mais interessantes. Depois de um ano como estagiário, tornei-me Arte ...
	Uma situação marcante para mim e que inaugurou meu envolvimento pela leitura de imagens ocorreu em uma roda com os meninos (chamo de “meninos”, todos os meninos e meninas, alunos e alunas dos quais sou professor), crianças de cinco/seis anos, quando o...
	Depois de várias hipóteses sobre a caixa de brinquedo, os meninos chegaram à conclusão de que a imagem que estava ali impressa não demostrava a realidade do brinquedo e que aquela imagem era feita de uma maneira para que o brinquedo parecesse muito le...
	O CLIC!, portanto, foi um lugar onde tive a oportunidade de experimentar muito, de atividades pontuais a projetos de um semestre inteiro, da argila ao audiovisual, do tijolo em adobe à marcenaria, da visita em espaços culturais à intervenção urbana. E...
	Espaços, escolas, vivências e experiências: arte educação em prática
	Partindo da primeira experiência no CLIC!, comecei a explorar outros espaços educativos. Fui estagiário de Artes por um ano na Escola da Serra, localizada no bairro Serra, em Belo Horizonte, que tem proposta semelhante à da Escola da Ponte, de Portuga...
	Passei, também, por outros espaços educativos em Belo Horizonte, outras escolas e espaços de educação não formal. Dentre eles, o Inhotim foi o mais marcante. Depois de formado em licenciatura, resolvi fazer bacharelado. Todavia, como o sistema da UEMG...
	O Inhotim abriu muito minha percepção de arte e de arte educação. Como estava lá para aprender e experimentar o lugar de mediador, escolhia sempre visitas de grupos escolares, quase sempre grupos de escolas públicas. Era um desafio receber 25 crianças...
	Minha última experiência em Belo Horizonte foi no Colegium, onde trabalhei por mais de um ano e dei aula em três unidades. Foi a primeira vez que trabalhei com livro didático. Tinha que usar roupas formais e aplicar muitas provas. Experiência bem dife...
	A mudança para São João del-Rei trouxe uma nova experiência: a oportunidade de lecionar em escola pública. Trabalhei em três escolas: uma no distrito de São Sebastião da Vitória, que pertence ao município de São João del-Rei, outra escola na cidade de...
	Durante todo o meu percurso como professor, a fotografia participou e participa de alguma forma: como documento, como dispositivo, como leitura de imagens, como produção artística, como produção audiovisual, como pesquisa. Por isso, carrego comigo est...
	INTRODUÇÃO
	A lida com a imagem sempre me encantou, seja ela como dispositivo de pensamentos ou como força de criação. Desde que era aluno da educação básica e até agora, como docente, percebo o quanto a imagem é maltratada na escola, muitas vezes utilizada como ...
	Com a crescente produção imagética que vivenciamos nos dias de hoje, potencializada pela internet e pelas redes sociais, juntamente com a falta de formação, a falta de estrutura e a negligência dessa produção adotada por diferentes espaços educacionai...
	De tal modo, pretendo, com o desdobrar de imagens no decorrer do texto, buscar essa sensibilidade na relação com a fotografia, estar aberto a encontros e desdobramentos múltiplos, que possamos nos desviar, criar travessias à margem do excesso de conte...
	Ao dialogar e deslocar conceitos como punctum, experiência do fora e devir com a fotografia, quero convidar ao pensamento não só a respeito da importância da fotografia no processo educativo, mas como potência de esvaziar o “senso comum” para uma rela...
	Enquadramento, luz, tempo e o fazer de uma pesquisa
	Em todo processo fotográfico, a composição é parte fundamental na construção da imagem. Seja de maneira inconsciente ou de maneira intencional, o enquadramento se faz presente desde a intenção de fotografar até o momento que antecede o disparo.
	O enquadramento desta pesquisa se desenvolve por meio de encontros, de descobertas, de possibilidades e de agenciamentos que sugerem caminhos ao me confrontar com textos, livros, imagens, conversas e orientações: “Um agenciamento é precisamente este c...
	Segundo um primeiro eixo, horizontal, um agenciamento comporta dois segmentos: um de conteúdo, o outro de expressão. Por um lado, ele é agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; por outro ...
	Dentre os caminhos percorridos, surgem encontros que nos convidam a um outro caminhar, a novas conexões. Essa travessia de relações suscita caminhos, possibilidades e dobras, buscando sempre um diálogo potente entre conceitos e fotografias. Gosto da i...
	O tempo de permanência em certos caminhos se torna variável; em alguns, faz-se necessária uma permanência maior, exige um caminhar vagaroso: tateando e vencendo pedras; assim como em outros demandam um saber navegar por correntezas rápidas e fluidas: ...
	É importante dizer que a intenção aqui não é fazer tratado algum sobre conceitos específicos, nem sobre fotografia, nem discorrer sobre suas especificidades. O que pretendo é me servir da potencialidade intrínseca da fotografia como potência de pensam...
	O processo de escolha das fotografias partiu do meu reportório imagético, das imagens com as quais já tenho uma afecção, que sentia uma necessidade de falar com e sobre elas, que foi se ampliando durante a construção da pesquisa. Ao me relacionar com ...
	Diante deste Colar de imagens, fui trazendo para meu texto as que mais dialogavam com determinado conceito. Interessante dizer que, durante o processo de desdobramento das imagens, assim como em uma cartografia, outros conceitos iam surgindo, fotograf...
	Após esse processo de escolha de imagens e conceitos com os quais tenho afinidade, fui compreendendo que essas relações dialogam com a metodologia das pranchas criadas por Aby Warburg (1826-1929). Ao buscar outras relações com as imagens, relações que...
	Embora tenha ficado muito afetado pelos estudos de Warburg (1998), principalmente sobre o processo de construção do Atlas Mnemosyne, o aprofundamento sobre esse autor e seus conceitos não serão abordados neste texto. Apenas, pego emprestada a ideia de...
	Através do leque conceitual formulado pelo autor, entre os quais podemos destacar os conceitos de pathosformel (fórmula de pathos ou fórmulas do patético), nachleben (sobrevivência ou vida póstuma) e dynamogramm (dinamograma, que se refere às forças c...
	As fotografias aqui apresentadas não participam do texto como ilustração. Elas fazem parte do texto e tem importância tanto quanto os conceitos trabalhados. Com isso, busco estabelecer um diálogo entre texto, imagem e pensamento sem intenção de discor...
	Uma visita para conhecer outros trabalhos com/sobre fotografia
	Fotografia e educação são temas caros a várias áreas do conhecimento, principalmente à Comunicação, Artes e Educação. Devido à relevância desses assuntos e a relação com o tema desta pesquisa, consideramos imprescindível e necessário fazer um levantam...
	As palavras “fotografia e educação” (sem as aspas) foram usadas no levantamento feito no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, utilizando-se o marco temporal de 2012 até 2016. Foram encont...
	Após ler todos os resumos, foi possível pensar em duas categorias: uma com trabalhos que abordam as questões conceituais e filosóficas da fotografia e outra, com maior número de pesquisas, que trata a fotografia como dispositivo, as quais abarcam tant...
	Dos trabalhos levantados, apareceu um número muito maior de dissertações, 85, e apenas 15 teses. A maioria das teses está em Programas de Pós-graduação na área de Educação, tendo uma tese no Programa Memória: linguagem e sociedade, e duas teses no Pro...
	Destacando a fotografia dentro do universo escolar, que poderíamos chamar de fotografia institucional, duas pesquisas, de Luiz (2012) e Eberhardt (2013), chamam a atenção. Os trabalhos analisam os arquivos fotográficos das escolas e classificam-nos de...
	Poderíamos destacar vários trabalhos interessantes por diferentes motivos. No entanto, consideramos crucial fazer um mergulho nesses trabalhos, para conhecer melhor como os pesquisadores estavam trabalhando a temática “fotografia” e “educação”, os teó...
	A partir da leitura dos resumos e das palavras-chave, a escolha dos trabalhos se deu pelas questões de pesquisa apresentadas pelos pesquisadores, pelos teóricos utilizados, pelos fotógrafos apresentados e pelas produções imagéticas contidas nas pesqui...
	Cada trabalho lido foi colocado no Quadro 1, separando, pelo tipo de pesquisa, teóricos da fotografia, teóricos da imagem, teóricos da educação, conceitos desenvolvidos, metodologia, fotógrafos, fio condutor da pesquisa e/ou da oficina, pergunta/motiv...
	Tecendo interesses com teses e dissertações
	Neste momento, minha intenção não é traçar um resumo ou crítica dos trabalhos selecionados, mas tecer uma costura entre alguns pontos que mais me afetaram durante a leitura, sendo que, algumas vezes, esses pontos dialogam e, outras vezes, se afastam d...
	Uma das pesquisas que logo saltou aos olhos foi “Fotografia para ver e pensar”, tese de doutorado de Amanda Maurício Pereira Leite, defendida na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no Programa de Pós-graduação em Educação, em 2016. A pesqui...
	[...] a dobra, os desdobramentos, a redobra que a fotografia produz. Parece que o pensamento interrompe o curso da narrativa, se desmancha e é forçado a se reordenar de quadro em quadro. Neste movimento, penso a travessia (a nossa travessia) para/com ...
	Por meio de deslocamentos de conceitos como devir, dobra, ficção e voyeurismo, e dialogando com fotografias de fotógrafos, de artistas e de produções próprias à pesquisa, a autora buscou novas maneiras de pensar a fotografia e de se relacionar de form...
	Para dobrar e desdobrar o conceito de fotografia, Leite (2016) trabalhou com os seguintes teóricos: Barthes, Dubois, Kossoy, Soulages, Rouillé, Sontag e Krauss, e dialogou com as fotos de: Duane Michals, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus...
	A dissertação “A imagem por fora: uma experiência ‘verbivocovisual’ pelos caminhos da errância”, da pesquisadora Mara Rodrigues Tavares, de 2013, defendida na Universidade Federal do Paraná (UFPR), além do conceito de dobra, também utilizada por Leite...
	Ao criar este diálogo da literatura com a fotografia, Tavares (2013, p. 14 grifo nosso) se propôs a pensar a experimentação imagética, “a partir de leituras do conceito do fora, a fim de verificar como essas duas dimensões, literatura e fotografia, po...
	A pesquisa “Desnarrativas de um lugar: devires de fotografia na educação”, de Ivania Marques Martinelli, defendida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para titulação de Mestrado em Educação, no ano de 2014, busca uma aproximação da produçã...
	Com o corpus teórico da fotografia semelhante com o das outras pesquisas, essa faz um diálogo maior com teóricos da imagem, como Vilém Flusser e Arlindo Machado. Não que as outras não margeiam as questões filosóficas da imagem, mas essa faz um diálogo...
	Antes de continuar tecendo com outros trabalhos, é primordial destacar que as pesquisas até aqui mencionadas buscaram uma metodologia mais aberta por meio do deslocamento de conceitos. Como as três pesquisas apresentadas dialogam com o pensamento de D...
	Outro ponto que gostaria de citar é a presença de poesias de vários autores permeando o texto ou como epígrafe de capítulo. Poetas como Manoel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski e Clarice Lispector contribuíram para um texto mais po...
	Tomando um caminho diferente do que foi apontado até o momento, a dissertação de Diogo Rodrigues Afonso, intitulada “A fotografia como instrumento de educação visual”, apresentada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentro do Programa de Pós-grad...
	A pesquisa em questão parte de uma análise gramatical da imagem, analisando sua composição: ponto, linha, luz e sombra, forma, cor e perspectiva. Para cada termo, o pesquisador utiliza um capítulo, afim de fazer suas análises utilizando fotografias e ...
	Outro trabalho que também tratou da alfabetização visual é a tese de Maria Aparecida de Oliveira Brandão, com o título de “Cultura visual e a formação do olhar: desafios conceituais e didáticos para o currículo escolar”, defendida na Pontifícia Univer...
	Apresentada na Universidade de São Paulo (USP), no programa de Artes Visuais, em 2015, a dissertação “A travessia do espelho: Fotografia e aprendizagem artística”, da pesquisadora Valdilania Santana de Lima, assim como as pesquisas defendidas em Progr...
	Com um memorial poético e criativo apresentado no primeiro capítulo, a pesquisa “Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de Fotografia”, de Fernanda de Cássia Forato, conta com uma escrita fluida e poética, ...
	Assim, com a intenção de refletir a produção fotográfica proveniente de não fotógrafos, suas relações e potencialidades como caminhos pelos itinerários de formação e jornadas interpretativas, apresento meu desejo de investigação e mergulho, pelo diálo...
	A última pesquisa aqui alinhavada é uma tese, intitulada “A fotografia cultural e a religação das culturas: um estudo sob o prisma do pensamento complexo”, de Nancely Huminhick Vieira, defendida em 2012, na Universidade Nove de Julho (Uninove). O trab...
	Arremate
	Ao tecer algumas aproximações entre as teses e dissertações, pude conhecer algumas temáticas que permeiam tanto o campo da fotografia quanto o da educação: teóricos, artistas, atividades e criações que conversam com esses dois campos. Ver como o tema ...
	O encontro com as pesquisas de Luiz (2012) e Eberhardt (2013) mostrou que as fotografias dos acervos das instituições educacionais são, em sua maioria, registros de eventos e da arquitetura do espaço escolar. Isso mostra como a produção imagética aind...
	Porém, quando a fotografia entra na escola, participa ou é protagonista, a produção imagética costuma marcar presença. Das oito pesquisas selecionadas, sete delas apresentam a fotografia como foco, consequência, auxílio ou como atividade paralela à pr...
	A necessidade de produção de imagens está intrínseca ao ser humano, que produz imagens desde os períodos pré-históricos, e continuamos com essa produção até os dias de hoje. O que muda, de acordo com Santaella (2012), são os suportes e os materiais, p...
	Os teóricos André Ruillé, Roland Barthes, Susan Sontag e Boris Kossoy são os mais citados na fundamentação teórica do campo fotográfico. Dos trabalhos que examinamos nesta revisão bibliográfica, a fundamentação teórica e a base epistemológica dos trab...
	Além dos teóricos da fotografia, os pensadores Deleuze e Guatarri são citados em três pesquisas. Os conceitos filosóficos de dobra e devir são deslocados para auxiliar os pesquisadores a pensarem sobre fotografia e imagem. Em duas dessas pesquisas, os...
	Os fotógrafos ainda são de grande importância para a compreensão do campo fotográfico. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus e Robert Doisneau figuram entre os mais citados pelas pesquisas e são utilizados para pensar a produção temporal, so...
	Olhar a fotografia como possibilidade de pensamento e como leitura de imagem é assunto recorrente em seis pesquisas, desde análises técnicas, poéticas e sociais, como também auxílio na produção de imagens. A quantidade de trabalhos que dialoga com as ...
	A metodologia dos trabalhos selecionados é outro fator que chama atenção. Apenas uma pesquisa tem um capítulo com o título de metodologia; outra também dedica um capítulo para o tema, mas com um nome diferente. Em quatro trabalhos, o tipo de metodolog...
	Por fim, este exercício da revisão bibliográfica e da leitura dos oito trabalhos aqui apresentados e a busca de criar um diálogo entre eles contribuíram para compreender melhor o campo em que a minha pesquisa se insere e me permitiram fazer coro com o...
	Diante do exposto, a dissertação ficou organizada da seguinte forma: no primeiro capítulo, converso um pouco com a história da fotografia e alguns conceitos e funções que lhe são atribuídas. No segundo capítulo, apresento a base conceitual com a qual ...
	CAPÍTULO 1 – FOTOGRAFIA E EDUCAÇÃO COMO POTÊNCIA CRIADORA
	Se fizéssemos uma relação das primeiras imagens produzidas pela humanidade com as reveladas pelas câmeras fotográficas, seria possível encontrar várias semelhanças. Compreendendo que as primeiras imagens bidimensionais feitas pelo homem sejam as pintu...
	A fotografia, desde sua criação, vem contribuindo para transformar a maneira como compreendemos as imagens. Estas, que antes eram produzidas pelas mãos habilidosas dos artífices, passaram a surgir por processos químicos e, agora, por processamentos di...
	1.1 Fotografia entre registro, documentação e escola
	Figura 1 – Fotografia Sem título, 1826 – Joseph Nicéphore Niépce
	Fonte: https://goo.gl/hHgzYV. Acesso em: 25 mar. 2018.
	A textura presente nessa imagem, gerada pela granulação do processo fotográfico mais o contraste entre preto e branco, nos remete aos tempos do surgimento da fotografia. Apesar de não estar muito nítida, essa imagem é considerada um dos primeiros regi...
	Essa fotografia nos dá indícios do poder imagético e da verossimilhança que a fotografia carrega com o real. A produção de imagens fotográficas, com o avanço das técnicas, foi ganhando riqueza de detalhes, em uma velocidade maior do que as produções a...
	A ascensão do profissional da imagem, saindo de meros artífices e se tornando artistas, agora se vê questionada pela proximidade que a fotografia tem com o real, das mãos imprecisas dos artistas ao registro mecânico, da criação subjetiva do artista à ...
	Ao contrário dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há uma dupla posição conjunta: de realidade e de passado. E já que essa coerção só existe para ela, devemos tê-la, por redução, como a própria essência, o noema da ...
	Apesar dos elementos presentes na fotografia de alguma forma realmente existirem, isso não faz da fotografia mera representante da realidade. Rouillé (2009) contesta esse “isso foi” presente na obra de Barthes (2015). Para ele, alguns elementos realme...
	Barthes naturalmente tem razão em fazer relembrar com energia a evidência de que uma coisa necessariamente real esteve lá. Mas está errado ao deduzir, daí, que essa limitação, própria da fotografia, defina sua essência. De fato, a coisa material neces...
	Figura 2 – Fotografia Boulevard du Temple, 1838 – Louis Daguerre
	Fonte: https://goo.gl/pMhg6T. Acesso em: 14 mar. 2018.
	Desde o início, a fotografia tem um caráter urbano intrínseco. A fotografia de Daguerre, Figura 2, é um exemplo disso. Os registros giram em torno do universo moderno das cidades, onde é possível encontrar interseções com: arquitetura, monumentos, pes...
	A fotografia é um produto e instrumento advindo da modernidade. Ela participa ativamente das questões modernas como a industrialização, a urbanização e a expansão das cidades. Os prédios gravados na fotografia anterior (Figura 2) – assim como árvores,...
	[...] a partir da metade do século XIX, a fotografia introduz, nas imagens, valores análogos àqueles que, por toda parte, estão transformando a vida e a sensibilidade dos habitantes das grandes cidades industriais. Um conjunto de convergências, de sim...
	Figura 3 – Fotografia Coin rue de Seine, 1924 – Eugène Atget
	Fonte: https://goo.gl/w1sfDx. Acesso em: 14 mar. 2018.
	Fonte: https://goo.gl/w1sfDx. Acesso em: 14 mar. 2018.
	A fotografia usada como registro ia se transformando assim como as cidades. Saindo do foco dos locais mais visitados, os fotógrafos iam buscar nas decadências urbanas motivos que marcassem essa transformação. Ao adentrar na fotografia de Atget, Figura...
	A popularização da fotografia se deu com a transformação da imprensa. Com esta, a fotografia se tornou mais acessível. E, com a chegada da Kodak, em 1889, possibilitou que o amador pudesse fotografar. A partir de então, passou a se valorizar a notícia...
	Esse direcionamento presente nas várias fotografias de imprensa só veio a perder forças com o surgimento do vídeo e das imagens ao vivo. A perda de forças se deu, também, pelo aparecimento da fotografia-expressão. Esta “não recusa totalmente a finalid...
	Voltando à Figura 3, é interessante perceber que ela dialoga com as fases da história da fotografia discorrida até aqui. É possível olhar a imagem tendo como personagem a cidade e suas edificações. Se olhar por um viés de que a imagem tem como persona...
	Despois de discorrer, com a ajuda de Rouillé (2009), sobre a fotografia-documento e a fotografia-expressão, é possível elaborar questões que permeiam as fotografias produzidas na escola. Assim como a história da fotografia nos elucida um início pautad...
	Ao analisar arquivos fotográficos de três escolas e categorizá-los, Eberhardt (2013) nos mostra que as temáticas mais fotografadas giram em torno de apresentações de alunos e da arquitetura da escola. Esse trabalho, encontrado durante o levantamento d...
	Outro fator que devemos levar em conta são os registros feitos em atividades práticas. A fotografia atua não apenas para registar o momento, mas também como documento de que as aulas práticas foram produtivas e o que foi produzido foi digno de ser reg...
	Com um olhar voltado para o público infantil, a fotografia aparece muito em portfólios para registrar e comprovar o desenvolvimento de alunos. Esses portfólios, quase sempre, buscam uma apelação estética mais trabalhada, que acaba por provocar um desl...
	Já para o público juvenil, o acesso às fotografias é, na sua grande parte, por meio de livros didáticos. Permeados de fotografia-documento, exemplos dos livros de conteúdo de História e Geografia trazem imagens de acontecimentos históricos, monumentos...
	1.2 A fotografia e seus arredores
	Figura 4 – Fotografia Along intertate 25, 1970 – Robert Adams
	Fonte: https://goo.gl/FzpFaJ. Acesso em: 8 ago. 2018.
	Fonte: https://goo.gl/FzpFaJ. Acesso em: 8 ago. 2018.
	Suavidade. Calma. Tranquilidade. Essas sensações a que a Figura 4 nos remete é um convite para um mergulho no que está dentro e fora dessa fotografia. A janela que se abre para o horizonte faz com que nossos olhos se percam na infinidade que a paisage...
	A imagem em questão nos mostra parte de uma estrada, na qual é possível ver ao fundo uma paisagem plana e um céu com algumas nuvens. É interessante notar que o céu ocupa a maior parte da fotografia. Com um olhar mais apurado, observamos um rigor técni...
	Figura 5 – Intervenção sobre a fotografia Along intertate 25, 1970 – Robert Adams
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Essa breve leitura acerca da imagem entra no campo que Barthes (2015) denomina como studium. Diferente do conceito de “fotografia unária”, desse mesmo autor, reconhecer o studium é perceber diversas leituras, aprofundar na imagem, na qual é possível f...
	Quando rompemos a barreira da “fotografia unária” e habitamos a imagem, o studium se territorializa e nos servimos de toda nossa vivência em diálogo com os elementos ali dispostos. A partir desses encontros, os desdobramentos se dão no âmbito cultural...
	É interessante pensar que o studium é passível de ser visto na escola, uma vez que ela tem uma relação muito estreita com a leitura de imagem feita em sala de aula. Quando um professor se dispõe a dialogar com a imagem, utiliza a imagem como potência ...
	É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba como testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros históricos: pois é culturalmente (essa conotação está presente no studium) que participo das figuras, das caras, dos g...
	Figura 6 – Fotografia Conical Intersect, 1975 – Gordon Matta-Clark y David Zwirner
	Fonte: https://goo.gl/qgCxG4. Acesso em: 19 fev. 2018.
	Ao nos depararmos com esta fotografia, Figura 6, somos impactados com uma foto de um prédio vazio. À primeira vista, o prédio nos causa um estranhamento, um questionamento sobre o que está se passando com a construção. Está desmoronando? Está em proce...
	A fotografia nos conduz a passear por várias de suas camadas. É possível ver o material que compõe as paredes, o chão, o revestimento de seu interior e os cortes feitos pelo artista. Transpondo o grande corte circular presente na fachada do prédio, é-...
	O flâneur não se sente atraído pelas realidades oficiais da cidade, mas sim por seus recantos escuros e sórdidos, suas populações abandonadas – uma realidade marginal por trás da fachada da vida burguesa que o fotógrafo ‘captura’, como um detetive cap...
	É interessante notar que o artista, Gordon Matta Clark, ao deslocar o ponto de vista da rua para dentro do prédio, gera um deslocamento, “uma experiência que, ilusória ou não, aparece como meio de descoberta e de um esforço, não para expressar o que s...
	Ao sair da análise do que nos é dado pelo registro do edifício em questão, é preciso aprofundar no universo onírico por trás das intervenções. Matta Clark foge da mera representação do vazio propondo um deslocamento que possibilita uma experiência que...
	CAPÍTULO 2 – O FORA E SEUS ARREDORES
	O objetivo deste capítulo é convidar alguns conceitos para o diálogo como ampliação de novos desdobramentos de fotografias. Para pensar essas possibilidades, começo deslocando o conceito de “fora”, usado por Blanchot (2011a) para lidar com a literatur...
	Outros dois conceitos dos quais venho me servir é o de “punctum”, termo designado por Barthes (2015) para designar algo na imagem que nos afeta, seja um elemento, um ponto, uma cor, uma textura; além deste, também, faço uma aproximação com o conceito ...
	2.1 Arte fotografia – a fotografia em seu estado latente
	Figura 7 – Fotografia Châsse-sur-Rhône, 2010 – Georges Rousse
	Fonte: https://goo.gl/haPBj8. Acesso em: 15 maio 2018.
	Logo no primeiro instante, o azul capta o olhar, toma a atenção para si e nos atravessa com estranhamento. Ficamos aprisionados nessa forma, na qual as arestas impedem que o olhar percorra o restante da imagem. Depois de alguns momentos é que se torna...
	Ao nos desvencilharmos do azul, encontramos um lugar vazio. A ausência de mobiliário nos dá a ideia de um espaço que não é habitado. Todavia, por outro lado, encontramos um chão parcialmente limpo, com apenas algumas pedras depositadas próximas à pare...
	O vazio que se apresenta ao se margear a fotografia é logo preenchido pela camada de azul centralizada na imagem, o que gera um contraste entre o cheio e o vazio. Esse contraste perde força quando percebemos que o azul que preenche a foto, por mais in...
	Mas como a imagem foi construída? Como se fez o quadrado azul da imagem? A fotografia em questão nos induz a pensar em uma produção via editor de imagens, mas a obra de Rousse (Figura 7) foi construída por meio da intervenção física no espaço fotograf...
	Enquanto obras tradicionais foram criadas na intersecção de um saber-fazer manual e de um processo de escolha estética contínuo e pleno de direito, a arte-fotografia traz uma dupla mudança às condições da criação. De um lado, substitui a habilidade ma...
	Na imagem (Figura 7), seu criador, Rousse, parte do ponto de vista do enquadramento para fazer suas intervenções. Ele escolhe o local, enquadra para, então, produzir a imagem que deseja. Enquanto muitos fotógrafos e/ou artistas partem do local ou obje...
	Essa afirmação de uma individualização abre procedência para uma busca cada vez mais valorizada da foto expressão, uma fotografia que busca, além da expressividade, uma proposta artística: “O principal projeto da fotografia dos artistas não é reproduz...
	Figura 8 – Fotografia Permanent Way, 2015 – Ryan Mcginley
	Fonte: https://goo.gl/S3nJ4s. Acesso em: 13 ago. 2018.
	E quando o studium não mais suporta nossa relação com a imagem? O que acontece quando somos arrebatados pela imagem diante de nós? Quando algo nos atravessa deslocando nosso interesse para fora das questões históricas e culturais? Que território é ess...
	Um possível caminho seria discorrer sobre o punctum. Porém, antes de dialogar com esse conceito, é preciso refletir que, apesar de o studium ser responsável por uma primeira relação com a imagem e proporcionar uma leitura mais profunda, ele não se sus...
	O studium é o campo muito vasto do desejo indolente, do interesse diversificado, do gosto inconsequente: gosto/não gosto, I like/I don’t. O studium é da ordem do to like e não do to love; mobiliza um meio desejo, um meio querer; é a mesma espécie de i...
	O registro de uma pessoa nua se sobressai quando nos deparamos com a imagem expressa na Figura 8. Após essa primeira visão, é possível perceber uma incrível palheta de cores que compõe o céu ao entardecer. Aos poucos, nossos olhos vão percorrendo toda...
	O domínio técnico é percebido quando notamos que a modelo se encontra inserida na regra dos terços, e sua cabeça no ponto de ouro: ponto gerado da junção das linhas verticais e horizontais da regra dos terços . Interessante destacar que o corpo se dir...
	Mas esse outro elemento que Barthes (2015) utiliza para nomear seu envolvimento com a fotografia é o punctum. Conceito que rompe com o studium, que não é da ordem da relação, da passividade; é da ordem do atravessamento, que atinge, que machuca, que m...
	Não é o homem nu presente na fotografia que é o punctum. O que me atravessa é o ponto de equilíbrio onde o personagem se encontra, especificamente o desfoque do seu braço direito, provavelmente borrado em decorrência de um movimento mais brusco para m...
	O punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver: não somente para ‘o resto’ da nudez, não somente para o fantasma de uma prática, mas para a excelência absoluta de um ser, a...
	Esses desdobramentos que faço com a imagem é um caminho para o punctum. No entanto, para que aconteça essa pulsão, esse atravessamento, é preciso ir um pouco além. Barthes (2015, p. 52) nos conta que – no fundo – é necessário silêncio para se ver uma ...
	Quando esse silêncio vem por meio de um atravessamento, quando surge da impossibilidade de nomear tal acontecimento, é possível que tenhamos um punctum: “O que posso nomear não pode, na realidade, me ferir. A impotência para nomear é um bom sintoma de...
	Toda imagem é passível de desdobramento. Os diálogos que acontecem nesta dissertação com as imagens são desdobramentos. Interessante pensar que studium é constituído de dobras, mas o punctum seria também uma dobra, uma desdobra ou uma redobra?
	2.2 O fora da dobra ou a dobra do fora (deslocando conceitos)
	Figura 9 – Fotografia Fachwerkhäuser siegener industriegebiet, 1993 – Bernd and Hilla Becher
	Fonte: https://goo.gl/q2AHtS. Acesso em: 7 ago. 2018.
	Essa imagem se diferencia das outras aqui apresentadas por ser composta por 12 fotografias. O interessante é pensar que é possível associar essas fotografias de diversas formas: como são três linhas contendo quatro fotografias, é passível de pensar qu...
	É possível que as imagens que compõem a fotografia sejam desdobramentos das próprias imagens, quando se busca por casas que têm uma estética semelhante, ou até pensar que as construções se deram pelo desdobramento de um projeto inicial. Entretanto, pa...
	Sabemos que para Deleuze as dobras mostram aquilo que não podemos ver. Não se trata de ver de diferentes pontos, mas reunir pontos em um novo ver. A dobra pode nos levar ao infinito e por isso mesmo nos libertar. A dobra surge para transbordar os limi...
	O interessante de dobrar e desdobrar uma imagem é que a dobra permite um movimento infinito, ramificações de maneiras e possibilidades de se relacionar com a imagem, de ser afetado, atravessado pelos seus desdobramentos. Nesse momento é que conseguimo...
	Quando transpomos os limites da imagem, é possível compreender que estamos operando no fora da imagem. Importante frisar que esse fora não significa que não faz parte da imagem. Pelo contrário, é um fora do que está dado pela imagem, um fora do que es...
	O fora é a maneira de possibilitar que o pensamento ganhe asas, é mergulhar nas camadas que a imagem não nos apresenta, permite uma desconstrução do que está dado. A desconstrução das unicidades do prédio e a descoberta de suas individualidades nos pe...
	Em outras palavras, talvez esteja no Fora de alguma linguagem – escrita, cartográfica, fotográfica... – a possiblidade de provocar desmoronamentos nestes diversos lás fixos e paralisadores, colocando-os em movimento, em devir ao serem conectados – via...
	É importante frisar que o fora é algo pertencente a cada indivíduo. Isso nos permite relacionar com o que Deleuze diz sobre o pensamento. Para ele, o pensamento acontece quando ocorre um deslocamento, um fora que o arrebata; não é algo que já existia,...
	O pensamento não é mera reprodução do que está pronto, não é contemplação. Pensar é deslocar-se, é sair do lugar. É preciso violentar o pensamento para que nos tornemos capazes de pensar (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 68). Esse pensamento que cria é um ...
	O pensamento do fora é um pensamento do acaso que precisa de um encontro, de algo que o force a pensar. Sem algo que o violente, o pensamento não significa nada. Ele só acontece quando acometido por uma violência que inviabiliza a recognição, provocan...
	Figura 10 – Fotografia Untitled #353, 2000 – Cindy Sherman
	Fonte: https://goo.gl/C93Vmu. Acesso em: 14 ago. 2018.
	Em Untitled #353, Cindy Sherman nos apresenta uma mulher muito produzida, com a maquiagem carregada, usando um vestido com detalhes dourados e algumas joias, e que está sentada em uma cadeira de madeira. O cabelo nos permite pensar que se trata de uma...
	Esse questionamento se torna aparente quando me defronto com a possibilidade de o cabelo ser peruca (seria um punctum?). Esse estranhamento agride meu pensamento fazendo com que dele se criem inúmeras virtualidades. O virtual é sempre acompanhado com ...
	Enquanto o atual é o complemento, o produto, ou ainda o objeto da atualização, o virtual, por sua vez, é o sujeito dessa atualização. Em outras palavras, poder-se-ia dizer que a atualização do virtual constitui a singularidade, enquanto o atual é a in...
	Para Deleuze e Parnet (1998), o real se dá de outra forma. O que está impresso na foto é o que ele chama de atual. É interessante realçar que imaginário é algo que tange o virtual. O virtual não se opõe ao real, mas estão intimamente ligados. O real s...
	Se a arte é real, é porque ela é a atualização de um virtual, e não a realização de um possível. Ela sai do possível ‘para enfrentar outros mundos, outras histórias, outros agrupamentos virtuais’. Criar, ou seja, experimentar o virtual, é, portanto, a...
	O desdobramento do real, esse imaginário, é a potência que a foto nos instiga. Os desdobramentos possibilitados pela foto nos provocam uma “experiência do fora” (LEVY, 2011), a qual permite que se vá além do que está simplesmente marcado na imagem. É ...
	A arte se situa fora do mundo e exprime a profundidade desse fora sem intimidade e sem repouso. Aqui, não existe mais a dualidade exterior/interior característica da dialética (apesar de haver um dentro do fora, como se verá mais adiante). Tudo se enc...
	Indo mais além, todo objeto não é completamente virtual ou atual. Ele é permeado de virtualidades e possibilidades de atualizações. Desse modo, o diálogo com esses conceitos se faz importante, porque nos ajudam a ampliar as possibilidades de nos relac...
	2.3 Em des-função da intencionalidade do artista
	Figura 11 – Fotografia Rüsselsheim, 2003 – Georges Rousse
	Fonte: https://goo.gl/hi8dFh. Acesso em: 15 maio 2018.
	É comum percebermos a necessidade dos professores em tentar entender a intenção do artista quando vão analisar uma obra de arte. Penso na potência de discutir o desaparecimento do autor para desconstruir essa necessidade. Ao entender que, quando mante...
	A obra que abre este capítulo é um exemplo de que, quando se tem conhecimento a respeito do artista, as dobras podem ser restritas ao universo de sua criação. O estranhamento que causa a incerteza de que a forma colorida é ou não feita da pós-produção...
	Saber do processo de criação do artista não faz de sua obra menos interessante, muito menos a torna estéril, mas pode se tornar pouco dobrável para quem se pauta na interpretação vinculada à intenção do artista. Entretanto, segundo Levy (2011, p. 63),...
	CAPÍTULO 3 – POTENCIALIZANDO PRODUÇÃO
	Depois de dialogar com vários fotógrafos e artistas, conversar com vários teóricos, flexionar conceitos, veio a necessidade de trazer minhas fotos para entrar no corpus desta pesquisa. O exercício que fiz até agora de adentrar nas fotografias ganha um...
	Para fazer essa seleção das minhas fotografias, mergulhei nos meus registros fotográficos. Optei por fazer a seleção apenas no arquivo digital, primeiro por fazer um recorte temporal, que compreende fotografias produzidas de 2007 até 2019, depois pela...
	Figura 12 – Fotografia O sacro do profano, 2015 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	O ponto luminoso gerado pelo fogo logo chama atenção. Depois, o olhar começa a circundar os elementos da fotografia. Ao desvencilhar do ponto luminoso, vemos um rapaz de pé acendendo um cigarro ou algo do gênero, motivo pelo qual originou o ponto lumi...
	O contraste entre a possível transgressão da lei e a porta da igreja é potente para pensar sobre a escolha do título da foto: o sacro da igreja e o profano da possível ilegalidade. Pensando assim, o que tem na foto de sacro e de profano? Qual seria o ...
	Para responder a essas perguntas, seria necessário adentrar nos conceitos que permeiam o título da fotografia. Todavia, como estou me servindo do título para gerar pensamentos sobre a foto, vou utilizar o conceito de sacro como sagrado, essencial, e o...
	O que mais me punge nessa foto não é o fogo, os rapazes, o local. O punctum está na sombra do rapaz em pé. Existem duas sombras. Provavelmente, o local tinha mais de uma fonte de luz. A repetição de sombras mostradas na foto carrega uma sensação de ec...
	Essa fotografia foi tirada através do buraco da fechadura da casa onde eu morava. Por ser uma casa antiga, com portas de madeira com uma fechadura grande e também antiga, o buraco permitiu que posicionasse a câmera para fazer o registro. Observei que,...
	Com o resultado do primeiro registro, fiquei muito animado. Aí, veio a ideia de fazer uma série. Queria fazer mais fotos desse local. Então, quando ouvia algum barulho na rua, e confirmava a presença de pessoas, preparava todo o equipamento. Em muitos...
	Com isso, a dificuldade em ajustar o posicionamento da câmera diante do buraco da fechadura para conseguir um enquadramento possível foi um grande desafio. A sensação de espera pelo momento certo, como um investigador e ao mesmo tempo como voyeur, pod...
	Figura 13 – Fotografia sem título, 2010-2019 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Ao olhar para foto, é possível constatar que se trata de uma imagem composta por seis fotografias. Cada imagem mostra uma etapa do aparecimento de uma pessoa e um “desaparecimento” de uma parte da parede. À medida que a parede vai sendo quebrada, a pe...
	É possível fazer analogia entre essa fotografia com a forma como é produzida uma pintura. Na pintura, conforme o artista adiciona a tinta, a figura vai ganhando forma. Na Figura 13, acontece o processo inverso: quanto mais se tiram elementos do “quadr...
	Essa imagem permite pensar um caminho que me atravessa durante toda pesquisa: a importância de desconstruir processos para construir pensamentos e ideias. É necessário sempre quebrar conceitos prontos, paradigmas, para estrar aberto a criar; ou seja, ...
	Impossível falar da Figura 13 e não convidar a Figura 9, de Bernd and Hilla Becher, para um diálogo. Faço esse convite devido ao fato de as duas imagens serem um Colar de várias fotografias. Discorrendo sobre a fotografia do casal Becher, busco uma ap...
	Ao pensar nessas possibilidades, ocorre o atravessamento de forças do fora, da dobra, do devir e do punctum. Momento em que os desdobramentos se tornam involuntários, onde o fora permeia todo o pensamento e o devir se instaura. As possibilidades de co...
	Interessante dizer sobre o local dessa foto, que é o mesmo local das outras duas fotos seguintes (Figura 14 e Figura 15). Ao passar pela frente dessa casa com um amigo e perceber que iria ser demolida e não reformada, resolvi conversar com o responsáv...
	Durante a apropriação desse espaço, várias pessoas passaram pelo local, namorados, amigos, pessoas que só olharam, outras perguntavam o que estava acontecendo e teve até gente que achou que estávamos vandalizando o lugar. Entre esses passantes, destac...
	Dentre entulhos, tijolos e muita poeira, encontrei uma parede branca com a pintura em bom estado. Aquela parede contrastava com o cenário de ruína ao redor e percebi que tinha achado meu suporte. No início, pensei em grafitar a parede, mas logo entend...
	O processo de montagem dessa imagem ocorreu em dois momentos. Comecei a fazer a montagem logo após ter produzido as fotografias, mas ficou por terminar. Quando acessei meus arquivos, para este trabalho, encontrei o arquivo da montagem e resolvi finali...
	Figura 14 – Fotografia Sem título, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	É comum olhar uma construção em processo de demolição pelo lado de fora. Quando me deparo com esse tipo de arquitetura, tenho dois pensamentos: um voltando para a história do lugar, as memórias, os afetos; e outro no que está por vir, no que será cons...
	Ao olhar a Figura 16, atravessa-me a sensação de fazer parte daquela arquitetura, como se eu fosse a construção e tivesse todo o passado, desde seu primeiro tijolo até o desmanche, registrado na minha memória: as pessoas que ali moraram, as benfeitori...
	Continuando a desdobrar a fotografia em questão, temos dois pontos iluminados: uma sombra formada no chão que envolve restos de construção iluminada pelo Sol e o que o buraco na parede recorta do espaço externo. Pela parte iluminada do chão, é possíve...
	O buraco na parede, talvez o lugar de uma janela, está em perspectiva. Será que a fotografia foi tirada pensando na estética da luz projetada ou no que está enquadrado pelo buraco? Interessante que a perspectiva do buraco que acontece da esquerda para...
	Podemos apontar semelhanças e diferenças entre a Figura 16 e a Figura 6 de Gordon Matta-Clark. O ponto de vista de dentro da construção, buraco que faz um enquadramento de uma cena externa e deixa à mostra parte da estrutura da construção são alguns p...
	O artista Gordon Matta-Clark, Figura 6, produziu o cenário antes de fotografar. Criou cortes bem definidos nos quaais deixa explícito o interior das paredes. Além dessas formas, a limpeza do local também chama atenção, já que é um local que não é habi...
	Figura 15 – Fotografia sem título, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Janela, janela, porta. A sucessão de aberturas conduz o olhar pelas camadas da fotografia até ser parado por uma superfície. Mas a espera por um mesmo fundo após todos esses obstáculos é apenas uma ilusão. Encontramos três diferentes texturas ao fundo...
	Ao olhar de maneira desatenta, a grande moldura preta pode parecer ter sido colocada no momento de tratar a foto, na pós-produção. Entretanto, quando examinamos bem os detalhes, é possível perceber que a moldura tem algumas imperfeições. Apesar de ain...
	Quando esses detalhes ficam mais nítidos, a sensação de pertencimento com o conjunto começa a integrar a sequência de camadas presentes na imagem. Essa grande janela, presente no primeiro plano, acarreta uma dúvida: a janela está em processo de demoli...
	Essa questão posta por essa foto também pode ser suscitada pelas outras fotos que têm como tema central imóveis que estão em obra, como as fotografias Figura 6 e Figura 14. Ambas as figuras trazem incertezas quanto à possível desconstrução ou construç...
	O leve quebrado na parte de baixo da grande janela, que emoldura a construção, pode ser o ponto ou punctum, que nos conduz para o fora, que desconstrói uma primeira impressão para gerar outros pensamentos e possibilidades de leitura da imagem. Seria u...
	Figura 16 – Fotografia Flores de plástico não morrem, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Uma cruz enferrujada, uma placa preta com uma palavra e um número impresso, restos de uma flor de plástico. Esses elementos, que logo saltam aos olhos, vão, aos poucos, cedendo lugar para os outros elementos presentes na imagem. A cruz desfocada prese...
	A composição, pautada na regra dos terços, é bem didática. A cruz acompanha a linha vertical e a horizontal, ficando no ponto de cruzamento entre elas a placa com o nome impresso. A profundidade de campo também chama a atenção, tendo a cruz em primeir...
	A questão temporal logo se impõe. Por mais que a fotografia seja de 2010, o objeto fotografado, pelo estado em que se encontra, parece que está fixo no local faz muitos anos. O estado da flor de plástico, está desbotada e possui apenas caule e folha, ...
	O estado da flor em questão também me faz refletir sobre o título “Flores de plásticos não morrem”. Realmente, as flores de plásticos não possuem vida para morrer. Todavia, se ampliarmos o conceito de morrer e entendê-lo como algo que não existe mais,...
	Perpétua ou perpetua? A leitura não é clara, pois, ao que parece, tem os restos de uma flor de plástico na frente de onde seria o acento da palavra. A falta ou presença desse pequeno traço de tinta pode conduzir para algumas possibilidades de leitura ...
	Acredito que perpétua seja a primeira palavra que vem à mente. Começando por ela, podemos levantar alguns questionamentos: Perpétua seria nome próprio? Perpétua seria uma flor? Ou algo que foi condenado a permanecer para sempre nesse local? Por mais q...
	Quando se constata a ausência do acento na palavra “perpetua”, o contexto ganha outra dimensão. Apesar de as duas palavras terem o mesmo fim, sinônimo de eterno, o significado, como caminho para o eterno, tem pesos diferentes. O contexto da palavra pe...
	Estes sentidos, de condenação ou de continuidade, nos mostram a força e a potência de pensamentos que a imagem carrega. Quando nos colocamos em relação com a imagem, a criação de histórias, de pensamentos e de conceitos nos atravessa a todo momento, f...
	O cemitério é um lugar peculiar e eu sempre tive curiosidade com o universo que permeia esse local. Gostava das esculturas, de olhar o tipo de fonte dos escritos, mas as flores eram que mais me chamavam atenção. Ficava tentando identificar qual era de...
	Figura 17 – Fotografia sem título, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Ao mergulhar nos meus arquivos de fotografias, senti a necessidade de trazer para a pesquisa uma imagem abstrata, mesmo achando que essa imagem reside mais no campo da Pintura do que no da Fotografia, não por ser abstrata, mas por trazer questões que ...
	Bolas e mais bolas e mais bolas. Preto, amarelo, amarelo quase laranja, verde e branco. Pronto, acabaram os elementos impressos na foto. E agora, como fica a dobra, o fora, o punctum? Antes de começar a mergulhar na imagem, vou fazer o processo invers...
	O que mais me chama atenção, o punctum, são as interseções entre as bolas. É como se elas fossem se juntando, umas com as outras, e ficando mais fortes, mais nítidas, o que confere também uma sensação de velocidade, que as bolas estão em constante mov...
	Por ser uma imagem captada do trânsito à noite, do que seria cada luz? Único ponto verde que posso pensar na cidade é o de um semáforo. As luzes amarelas dos faróis dos carros, pela quantidade, devem ser em uma rua movimentada. Mas o que seria a forte...
	Ao abstrair o que se sabe sobre o momento da foto, penso que nela é onde o fora exerce sua grande força, pois, apesar de o formato e de as formas presentes na imagem direcionarem um pouco a leitura, é possível fazer várias leituras da imagem. Por noss...
	O vazio toma conta da foto. O preto do fundo é dominante em relação aos pontos luminosos. Entretanto, quando se foca nas bolas, a impressão que dá é de que elas estão em movimento, de esvaziamento ou de multiplicação, desconstruindo-se ou saturando-se...
	Figura 18 – Fotografia Preces 2, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Textura. A primeira coisa que se vê é um amontoado de formas irregulares formando uma textura áspera. Esse olhar inicial enxerga embaçado, fora de foco, para, aos poucos, ir descobrindo que, dentre as formas, estão presentes vários tipos de imagens. A...
	Essa tensão que o olho produz, essa busca pelo repouso, cria uma instabilidade e uma necessidade de chegar mais perto ou ampliar a fotografia. Essa fotografia faz pensar em como experienciar uma pintura. Quando aproxima de uma pintura, só é possível e...
	Com certo esforço, consegue-se perceber que as fotografias, que compõem a fotografia, são retratos de várias pessoas (compreendendo o termo “retrato” como registro de uma pessoa). A primeira hipótese sobre esse conglomerado de imagens é um painel de r...
	Ao observar atentamente a Figura 18, por mais que esteja saturado de imagens, tenho a impressão de que o painel ainda está em transformação. Têm alguns quadros que estão sobrepostos a outros; são poucos, mas suficientes para trazer a ideia de continui...
	A maneira como o espaço para a fixação desses retratos foi organizada é muito interessante, pois é impossível ver o local de fixação; parece que foi milimetricamente pensado para que cada retrato aproveitasse o máximo de espaço possível. Como a Figura...
	Acredito que, com essas perguntas, é possível mergulhar ainda mais na leitura da imagem pelo caminho da estrutura que é apresentada.  Mas pensando nas pessoas que ali figuram, como seria a história de vida de cada um? Qual seria a motivação para essa ...
	Depois de dobrar a imagem um pouco mais e conhecer, por meio da imagem, um pouco de cada uma das pessoas que ali figuram, busquei no título da Figura 18 um caminho para continuar com dobras, redobras e criar mais pensamentos com a fotografia. Preces e...
	A reunião de retratos com o objetivo espiritual, seja com intuito de agradecimento ou para manter o pedido, me fez voltar à Figura 18 para pensar no que as pessoas ali retratadas, ou seus familiares, buscavam. Independente do objetivo de cada um prese...
	Essa fotografia faz parte do primeiro contato que tive com ex-votos, quando me deparei com uma salinha aberta com esse título. Ao adentrar no espaço, fui compreender que as coisas ali reunidas faziam parte de agradecimentos aos pedidos alcançados. As ...
	Figura 19 – Fotografia Preces 1, 2010 – Pablo Quaglia
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Logo no primeiro olhar, o pensamento se volta para a Figura 18. A ideia de ser continuação é a primeira ideia. Mas, independente de ser ou não uma continuação, é fato que o tema gira em torno do mesmo assunto. A tese de ser uma continuidade pode ser e...
	Como boa parte da conversa que foi feita com a Figura 18 pode ser ampliada para a Figura 19, uma leitura pelos caminhos já feitos poderia ficar um pouco repetitivo. Desse modo, pretendo focar no que mais me salta aos olhos quando entro em diálogo com ...
	A Figura 19 me remete às pranchas feitas por Aby Warburg (1998), já mencionado e apresentado no tópico “Enquadramento, luz, tempo e o fazer de uma pesquisa”, presente na Introdução desta dissertação. Essa junção de imagens que dialogam entre si e com ...
	Independente de a Figura 19 tomar como tema o retrato familiar ou a religiosidade, o diálogo entre os elementos presentes na fotografia potencializa o aprofundamento e a reflexão sobre os possíveis temas. Por mais que compreenda que a reunião de retra...
	Fechando este mergulho em minhas fotografias, pude olhar minha produção de diversas maneiras e criar pensamentos que dialogavam com elas de diversas formas de encontros e desencontros. Experimentei aqui dois sentimentos distintos ao trabalhar com foto...
	Antes de começar este capítulo, fiz uma seleção de 11 fotografias e logo percebi que oito foram feitas em 2010, uma em 2011, uma em 2012 e uma em 2015. Na travessia deste capítulo, algumas fotos ficaram pelo caminho, outras me acompanharam até o final...
	CAPÍTULO 4 – FOTOGRAFIA E DEVIR: EM BUSCA DE DIÁLOGOS
	Neste momento, vou abrir mão do exercício que tenho feito com as fotografias para trazer meu “Colar de fotos”, contendo reflexões e atravessamentos que afetaram minha travessia com esta pesquisa. Começo com as seguintes questões: quais conexões podemo...
	Antes de começar a dialogar com essas questões, gostaria de frisar que minha intenção não é traçar um conceito acerca do devir, mas trazer à tona alguns pensamentos que obtive ao ser atravessado pelos conceitos e fotografias apresentados até aqui. O q...
	Vou começar por um dos elementos que é mais caro à fotografia: o tempo. O tempo da fotografia é flutuante: às vezes, rende-se aos segundos, quando contado o tempo de exposição à luz; às vezes, rende-se à história, quando relacionada ao passado; às vez...
	Com isso, é possível pensar que a fotografia é da ordem do aión, tempo que não é marcado pelo cronômetro ou por temporada, mas por atravessamentos, punctum, dobras e foras.
	De um lado, está o contínuo: a história, chrónos, as contradições e as maiorias; do outro lado, o descontínuo: o devir, aión, as linhas de fuga e as minorias. Uma experiência, um acontecimento interrompem a história, a revolucionam, criam uma nova his...
	A fotografia pode ser pensada também como sendo menor não no sentido de grandeza, mas no sentido oposto ao de majoritário. A fotografia habita o minoritário por sua constante desterritorialização. A fotografia se territorializa e se desterritorializa ...
	Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo q...
	Podemos pensar em dois lados da fotografia: um lado pautado na história, no contexto, nos indícios, chrónos; do outro lado, temos o enquadramento, afetos, dobras, quando a fotografia se desprende de suas relações de ilustradora, de documento histórico...
	Dentro do contexto da presente pesquisa, é possível fazer uma analogia com o devir-criança. É comum perceber que, em alguns momentos, a criança fica tão envolvida com um objeto que esquece tudo à sua volta e se fecha naquela experimentação. Podemos pe...
	A dissertação até aqui tecida foi feita para trazer possibilidades de trabalhar com as leituras das imagens, não para trazer uma explicação de como ler imagens, mas de exercitar possíveis leituras. Rancière (2013) nos convida a pensar em seu livro O m...
	Ao dialogar com a área de Educação, Masschelein (2008, p. 36) trabalha com o conceito de E-ducar, que nos ilumina com a ideia de não apenas buscar uma relação com a imagem de forma mais crítica, tendo como único caminho a imagem, mas na possibilidade ...
	Pensando em ampliar os caminhos com a imagem na educação, juntamente com as indicações de Aby Warburg (1998), eu me propus, além de utilizar de suas ideias como referência de travessia desta pesquisa, criar outras imagens utilizando as fotos desta pes...
	Se toda imagem carrega em si um devir, podemos dizer que essas pranchas assumem o híbrido como linguagem e como forma de pensamento em uma transdisciplinaridade que remete ao imago mundi contemporâneo. Aby Warburg parece-nos atual ao romper com concep...
	Desde quando entrei em contato com as pranchas de Warburg, fiquei querendo construir minha própria “prancha”. Porém, como não se tratava de um objeto físico, nem de permitir sua manipulação, resolvi produzir minha colagem inspirado por essa ideia. A c...
	Figura 20 – Colagem “Colar de fotos 1”, referenciadas no texto
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	No “Colar de fotos 1”, organizado apenas com as imagens dos fotógrafos, resolvi tirar as três primeiras fotografias (Figura 1, Figura 2 e Figura 3) por estarem parcialmente ligadas a um contexto histórico trazido no texto. A organização do “Colar de f...
	Os espaços pretos entre as imagens funcionam como canais por onde escapa o olhar do observador e circulam os sentidos das imagens, que nestas montagens experimentais nunca são fechados em uma unidade estável, ao contrário, mostram-se apenas nas relaçõ...
	Apesar da importância do vazio existente entre uma foto e outra, no meu “Colar de fotos”, resolvi escrever os conceitos aqui flexionados para dialogar com as imagens dentro da composição. A necessidade de as palavras estarem juntas veio com a vontade ...
	Quando o mundo não é mais acessível a não ser através de um sistema de midiatizações, que o modifica em espetáculo, quando um fluxo sempre crescente de imagens o encobre e substitui, quando o mundo está, assim, reduzido a uma abstração, a um signo, a ...
	As palavras ali presentes boiam sobre o rio preto que se apresenta como fundo da foto como se fossem barcos que auxiliam no translado de uma imagem e outra. Essas palavras, ao mesmo tempo que assumem a função de ponte, direcionam a leitura. Ao percebe...
	Fazendo uma leitura da imagem toda, o “Colar de fotos 1” me remete ao universo da fotografia, no qual podemos traçar pensamentos e ideias sobre luz, forma, cor, tempo, composição e teoria. O tempo e os seus desdobramentos se impõem na imagem pelas pal...
	4.1 Colar devir, fora e dobra
	Como tenho feito o exercício de leitura de imagem em todas as fotografias aqui expostas, inclusive com o “Colar de fotos 1”, veio-me a necessidade de expandir esse exercício de colagem. O “Colar de fotos” é outra maneira de criar relações entre concei...
	As imagens que apresento a seguir foram resultados do exercício que fiz de diálogos entre fotografias e conceitos no intuito de formar uma nova imagem. Dito isso, pensei que seria importante criar imagens pensando nos conceitos de devir, fora e dobra....
	Reforçando a metodologia de produção dessas imagens, já dita neste capítulo, cada “Colar” foi se formando no diálogo entre as fotografias e o conceito em voga. É preciso dizer que a presença de uma fotografia em um “Colar” não limita seu diálogo com o...
	Cada “Colar de fotos”, tirando o “Colar de fotos 1 – fotógrafos” e o “Colar de fotos 2 ”, possui no nome o conceito utilizado como mediador para a seleção e escolha dos lugares das fotografias. No “Colar de fotos devir”, escolhi as imagens que seus fo...
	O “Colar de fotos 2” se difere dos demais pela falta de espaço entre as fotografias. Esse processo de separação das que não figuraria no documento atual, como explanado no parágrafo anterior, iam formando outra imagem, outro agrupamento de fotografias...
	Figura 21 – Colagem “Colar de fotos devir
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Figura 22 – Colagem “Colar de fotos fora”
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Figura 23 – Colagem “Colar de fotos dobra”
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	Figura 24 – Colagem “Colar de fotos 2”
	Fonte: arquivo do pesquisador.
	DESCONSTRUIR-ME-EI (IN)CONCLUSÕES
	Quando comecei a fazer esta pesquisa, queria pensar outras formas para o processo de criação de imagens e do trabalho com elas. Durante esta pesquisa, fui fazendo exercícios de deslocamento de conceitos para dialogar com fotografias e pensava como pod...
	A cada diálogo que criava com as fotografias e os conceitos, compreendia que, antes de propor uma desconstrução de processos para/com imagens, era eu quem deveria pensar como desconstruir e transformar vários conceitos que possuía acerca do processo i...
	A primeira grande desconstrução veio com a revisão bibliográfica. O processo de procurar, selecionar, ler, destrinchar e escrever sobre o que já tinha sido feito foi um grande desafio; entretanto, necessário. Primeiro, por entrar em contato e conhecer...
	Depois de ter feito alguns diálogos entre conceitos e fotografias, e de ter passado pela experiência da revisão bibliográfica, pude perceber que o caminho para contribuir com novas possibilidades para criar relações com imagens era o que estava sendo ...
	Os diálogos conceituais mais densos se deram na relação com fotos conhecidas de fotógrafos e artistas famosos, porém, ao final, acabei caindo no caldeirão imagético dos arquivos com as minhas produções. Confesso que quase me afoguei, mas, aos poucos, ...
	O processo de seleção das fotografias foi muito interessante. Achei imagens que nem lembrava que tinha produzido, imagens que gostei muito e imagens que gostaria de já ter deletado. Quando acessei esses arquivos e constatei que a quantidade de imagens...
	Composição, didática, cor, aula, material, suporte. Ao continuar com a reflexão por essas perguntas suscitadas no meio desta travessia, mergulhado nas minhas fotos, pude perceber que estava demasiado formatado, pelos termos ditos anteriormente, para c...
	Penso que essa formatação se deu pela troca de objetos de estudos. A área de Educação veio tomando o lugar da minha experimentação artística por vontade e por necessidade financeira. O tempo que precisava para o desenvolvimento do meu lado artístico d...
	As escolhas das fotos, apesar do susto inicial, não foi um processo muito difícil. No entanto, quando me deparei com minha fotografia para pensar conceitos e diálogos, fiquei petrificado. Uma coisa é falar de uma fotografia já consagrada e criar possi...
	No subcapítulo 2.3 – Em des-função da intencionalidade do artista –, falo um pouco da necessidade que se tem de tentar saber o que o artista quis dizer. Quando uma imagem é exposta em algum lugar, ela ganha vida, cada espectador faz sua leitura, sempr...
	O início dos diálogos com minhas imagens foi bem difícil. Ao olhar para elas, logo suscitavam as lembranças daquele registro. Tive a ideia de começar por fazer uma leitura técnica. Com isso, ia me desprendendo e permitindo que as lembranças permeassem...
	O “Colar de fotos” veio em seguida do trabalho com minhas fotografias. A aproximação com as pranchas de Warburg me fizeram pensar no corpus imagético da minha pesquisa e reforçaram minha metodologia de escolha das fotografias. Quando me deparei com as...
	Penso que o último capítulo, “Potencializando produção”, carrega uma importância diferenciada, pois, ao fazer a pesquisa, colocar em diálogo fotografias com conceitos, fazer leitura de imagens, percebi que a produção de imagens é também uma maneira po...
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