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RESUMO 
Este texto versa sobre os resultados de uma pesquisa de mestrado em Educação, cuja 
temática abordada foi o ensino de Artes Visuais. Os procedimentos adotados no 
desenvolvimento da pesquisa tiveram inspiração na cartografia, utilizando-se das escritas 
dos alunos sobre uma prática fotográfica realizada por eles, que consistiu em uma atividade 
de passeio pela cidade, em que eles deveriam registrar o seu “olhar sobre a cidade” através 
da fotografia. No trabalho analítico estão descritos alguns acontecimentos e conhecimentos 
que derivaram desta ação. A partir desses, apresentam-se minhas reflexões, em especial, à 
luz de Barthes, Deleuze, Foucault, sobre o olhar, a fotografia, sobre o aprender em Artes 
Visuais, e sobre a fotografia como dispositivo que ativa o olhar, possibilitando transformá-lo 
em uma experiência ética e estética para a cidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
fotografia; experiência; cidade; artes visuais. 
 
 
ABSTRACT 
This text deals with the results of a master's research in Education, whose theme was the 
teaching in Visual Arts. The procedures adopted in the research had inspiration in 
cartography, using the writings of the students on a photographic practice held by them, 
which consisted of a walking activity through the city, when they should have register their 
"look over the city" through photography. In the analytical work I describe some events and 
knowledge derived from this action. I reflect, especially in the light of Barthes, Deleuze, 
Foucault, about the look, the picture at learning in visual arts, about photography, and about 
photography as a device that activates the look, making possible to turn it into an ethical and 
aesthetic experience for the city. 
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Este texto versa sobre uma pesquisa de mestrado em Educação, cuja temática 

abordada foi o ensino de Artes Visuais, sendo que a investigação buscou responder 

à pergunta de como os alunos dão sentido às experiências vividas na disciplina de 

Artes Visuais. Os procedimentos que foram adotados no desenvolvimento da 

pesquisa tiveram como inspiração a cartografia. Esta permite que o pesquisador 

insira-se no contexto das relações que deseja conhecer, uma vez que o cartógrafo 

não está separado do objeto que pesquisa. Através desse processo, a investigação 

foi desenvolvida em meu próprio ambiente de trabalho, de professora, com uma 

turma de 8ª série, do turno da noite, composta por onze alunos, com faixa etária 

entre 16 e 32 anos. Para a coleta dos dados de pesquisa, desenvolvi com os alunos 

uma prática fotográfica que consistiu em uma atividade de passeio por alguns 

pontos da cidade, escolhidos por eles, em que eles deveriam registrar o seu “olhar 

sobre a cidade”. Os alunos utilizaram seus aparelhos celulares e suas câmeras 

fotográficas digitais para a captação das imagens. Após a realização desta prática, 

solicitei a eles que escrevessem sobre a atividade, e que comentassem, na escrita, 

o que a prática de fotografar a cidade os fez pensar e o que sentiram durante a 

atividade. O procedimento de escrita de si com relação à prática fotográfica teve 

inspiração em Michel Foucault (2005), através dos estudos que esse filósofo fez 

sobre “as artes de si” na cultura helenística. Foucault analisou a prática da escrita 

nos estoicos, entendendo-a como uma askésis, isto é, a elaboração dos discursos 

recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais da ação 

(FOUCAULT, 2005). A partir desses princípios, desenvolvi a prática fotográfica com 

os estudantes. Após, na análise dos dados obtidos, cartografei alguns pontos que 

emergiram da ação de fotografar a cidade. 

 A seguir, apresento ao leitor os resultados da prática fotográfica e a análise dos 

dados, na qual faço reflexões sobre o olhar, a fotografia e o aprender em Artes 

Visuais, em especial, à luz de Barthes, Deleuze, Foucault, Jorge Larrosa. Por fim, 

apresento algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido. 

O escrever e o fotografar de quem aprende 
O mundo é nossa sala de aula.1 

Era uma tarde de inverno quando eu, como professora-pesquisadora, saí com meus 

alunos para tentar aprender, junto com eles, a olhar para a cidade através da 
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fotografia. No começo da atividade, havia uma timidez, um desconforto, ou então, 

uma insegurança para vencer os desafios. Os estudantes pareciam um pouco 

desajeitados com a situação, pois seriam eles que fariam as escolhas. Eles 

pareciam desacostumados a improvisar, a definir por onde iriam começar aquela 

aula. Até que, enfim, eles decidiram explorar o centro histórico da cidade de Pelotas 

e, logo após, caminhar em direção à região portuária. Começamos a caminhada e, 

durante o percurso, os estudantes começaram a praticar a atividade já no início do 

passeio, iniciando a registrar alguns momentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perspectiva”, de Kátia2 
Pelotas, 2009 

Fotografia 
Acervo pessoal da autora  

 

 

Uma estudante comentou que a atividade “foi um momento” que possibilitou que ela 

refletisse e olhasse para a cidade com calma, sem a urgência e celeridade que 

temos nos dias atuais. Houve uma ação provocada através de um olhar mais 

afetuoso e terno para a cidade. Além de ter encontrado, nas escritas dos estudantes, 

expressões que declarassem esse tipo de sentimento, constatei essa emoção no 

momento da prática.  
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Maurício Lissovsky (2008), nos seus estudos sobre a fotografia, no livro A máquina 

de esperar, escreve que, ao considerarmos que a prática fotográfica “seja, como 

quase unanimemente se afirma, uma ‘experiência’ tão característica moderna, não é 

possível conceber uma experiência sem duração” (2008, p.8). Com efeito, a prática 

fotográfica é uma experiência com o tempo, na produção de visibilidade. A 

experiência de fotografar faz-se pensamento diante da técnica, através da escolha 

do que o nosso olhar quer registrar. Assim, a fotografia torna-se um dispositivo que 

busca capturar o instante do olhar.  

O dia de hoje foi carregado de emoção; pena que acabou. A cidade 
de Pelotas é muito conhecida pelos seus prédios, muitas vezes, as 
pessoas daqui nem valorizam, nem dão importância pra nossa 
cidade. O pior era ter que escolher o que fotografar, era tanta coisa 
que tinha na cidade, que dava para se perder. (Kátia) 
 

A prática fotográfica é atravessada por escolhas, através de uma ativação do olhar. 

A “‘mística do ‘clique’, do ‘momento decisivo’, do instante mágico em que o 

obturador pisca” (LISSOVSKY, 2008, p. 9) pode ser entendida tanto como uma 

experiência do olhar quanto uma experiência ética. Pois a decisão, a atitude de 

fotografar, de registrar o olhar, o instante, parte de uma escolha coberta por uma 

condição de experiência com a visibilidade, com o que vemos, e de como nos afeta 

o que vemos. O ato de fotografar é uma atividade diretamente ligada à percepção 

visual, já que é minado, pela participação do fotógrafo no fluxo vital do instante, com 

o gesto da escolha do que ele quer preservar através do seu olhar. E, dessa forma, 

o olhar espanta-se por uma multidão de trajetos, sequências, momentos e 

acontecimentos imprevisíveis. A fotografia é um tipo de experiência que, em seu ato, 

arranca da vida um instante e o transforma em imagem, em momentos 

documentados pela sensibilização do dispositivo da câmera.  

Portanto, a atividade propiciou que os alunos fossem mais ativos, acionando o olhar 

para a cidade, logo, o conhecimento foi sendo produzido através das suas 

percepções e reflexões.  

Eu fotografei muitas coisas que eu achei interessante, coisas que eu 
pensei antes em fotografar e coisas que apareceram na hora. Foi 
muito mais ação e, ao mesmo tempo, a gente buscou olhar os 
pequenos detalhes que têm a nossa vista e parece que nem nos 
damos por conta de tanta beleza que tem ao nosso redor, e também, 
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de tantos problemas que têm ao nosso redor. Fui vendo os detalhes 
da cidade com o zoom da máquina. (Marcos) 
 

O estudante comenta que devido ao recurso tecnológico de aproximação das 

imagens, através do efeito zoom da lente fotográfica, pôde observar os detalhes dos 

prédios da cidade. Ele também escreveu que “olhou, pensou e registrou o olhar”.  

Roland Barthes, em A câmara clara (1984), escreve que uma prática fotográfica 

“pode ser objeto de três práticas (ou três emoções, ou três intenções): fazer, 

suportar, olhar” (1984, p. 20). Logo, uma prática fotográfica é produtora de três 

ações: ela ativa o olhar; ela nos faz pensar, suportar, observar e refletir sobre o que 

estamos olhando; e ela pede uma decisão, uma escolha, que fica definida pelo 

operador. Quem fotografa, na medida em que olha, pensa e sente, opera quando 

decide o que vai deixar registrado, conforme escreve Barthes, “o operador é o 

fotógrafo” (1984, p. 20), e, como operador, o órgão do fotógrafo, do olho, passa a ser 

o dedo que decide, escolhe, dispara e marca a experiência do instante (1984, p. 30). 

Nesse sentido, a fotografia pode ser pensada como o instante que fica registrado 

como imagem-pensamento, ou também, “a que meu desejo se atém” (BARTHES, 

1984, p. 30).  

Houve um momento da atividade em que observei dois alunos comentando sobre o 

estilo dos cavalos que compõem o chafariz da praça. Aproximei-me deles e surgiu o 

seguinte comentário de um dos alunos: “Professora, que esquisito esses cavalos do 

chafariz, nunca tinha percebido o detalhe das patas desses cavalos. Eles são uma 

mistura de cavalo com peixe. Olha só!” (Pedro). 

Este comentário feito pelo aluno produziu um tipo de conhecimento ou interesse, 

pois, na aula, após a atividade, comentei sobre aquele detalhe observado por ele. 

Pesquisei sobre aqueles “seres cavalos” representados na Fonte das Nereidas. 

Apresentei para os estudantes, por meio de imagens e de material pesquisado, que 

aqueles seres cavalos, com patas de peixe, pertenciam à mitologia grega. Eles eram 

chamados de Hipocampos. Os hipocampos eram seres consagrados por Poseidon 

ou Netuno (como era chamado pelos romanos). Poseidon era o deus grego das 

profundezas do mar, relacionado aos terremotos e aos cavalos. Seu carro era 

puxado por monstros, uma espécie de cavalos-marinhos de rabo de peixe, cujo 
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corpo era coberto por escamas (MÉNARD, 1997, p. 176). Comentei que as Nereidas, 

na mitologia grega, eram consideradas ninfas do mar, das águas, das fontes. Essas 

ninfas acompanhavam o cortejo de Poseidon, sentadas na garupa dos Tritões e dos 

cavalos-marinhos, os Hipocampos. Por este motivo, talvez, elas foram 

representadas nessa situação, no chafariz da praça. Este tipo de conhecimento 

provocou interesse nos alunos, e constatei que eles ficaram bastante curiosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Fonte das Nereidas”, de Pedro 

 Pelotas, 2009 
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
 

A fotografia é repleta de informações. Ela nos revela momentos, lugares e 

acontecimentos que ficam cristalizados por meio de um simples clique. Através 

dessa prática, podemos imaginar que paramos um segundo no tempo para registrar 

o que acontece ao nosso redor. Podemos, também, através do ato de fotografar, ver 

coisas que ficam cotidianamente despercebidas: os detalhes da praça, do chafariz e 

dos prédios.  

As fotos que eu tiro são, muitas vezes, minhas com minhas amigas e 
com a família. Hoje foi diferente. Queria ver coisas que eu achasse 
bacana para fotografar, então pensei nas coisas que tem na cidade, 
que dividem a cidade conosco, como as pessoas, animais, plantas 
da cidade. (Lucia)  
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A atividade de fotografar a cidade produziu em Lucia outro tipo de relação com a 

fotografia. Ela comenta que passou a valorizar essa atividade como uma forma de 

olhar e perceber as coisas ao seu redor. Ela observou, com cuidado, os detalhes 

dos prédios, dos monumentos da cidade, a vegetação, os animais e as modificações 

que foram feitas na cidade, que, antes, passavam despercebidas.  

Olhar para a cidade pode nos possibilitar o reconhecimento de que ela é uma 

extensão do nosso corpo. Notar a cidade pode nos fazer pensar: por que estamos 

juntos? Perceber a cidade, através de uma singela prática fotográfica, pode ser o 

começo de um pensamento ético e estético.  

Além de tudo, vi que nos prédios abandonados as pessoas acham 
lugar para fazer a sua arte, deixar a sua marca, interferir na cidade, 
dar um sinal, como: “eu estou aqui”. E a arte pode ser assim 
também: “eu estou aqui!”. A gente passa por muitas coisas e muitas 
vezes não valoriza e não se dá conta que aquilo existe e pode 
precisar da gente. (Marcia) 
 

Marcia observou a arte nos prédios abandonados da cidade. Notou que as pessoas 

sempre buscam um espaço, um pequeno lugar, um edifício abandonado para 

interferir, para despertar, no outro, uma atenção vital: “eu estou aqui!”.  

 
“Arte na cidade”, de Marcia 

Pelotas, 2009  
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
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A prática fotográfica despertou na estudante uma atenção para questões éticas. Ela 

observou, com cuidado, as particularidades, valorizou pequenos detalhes, notou a 

existência de determinadas coisas na cidade, ao ponto de pensar que tais coisas 

podem precisar da nossa atenção. Pequenos detalhes podem fazer a diferença. 

Foucault expressava em seu pensamento que, mais do que uma grande revolução, 

o importante seria fazer pequenas revoluções diárias, pequenas mudanças de 

atitudes, “como caminho para crítica e mudança” (VEIGA-NETO, 2005, p. 32). 

Talvez, pequenos encontros como o da prática fotográfica, façam diferença, ou, até 

mesmo, representem pequenas revoluções. Fazer arte, pensar com arte, viver com 

arte, são os acordes de uma possível reconciliação com a vida. Portanto, desenhar e 

pintar no que está abandonado, pode ser uma forma de expressar, também, o 

quanto estamos abandonados e nos abandonamos. Ou ainda uma forma de 

expressarmos: “Assim vivemos nós, os desejosos!” 3. Assim somos nós, os que 

sentem!  

Somos habitados e possuídos por um exterior imaginado como se fosse interior. 

Esse exterior é a vida transbordante que se estreita ao nosso redor, quando 

olhamos para ela, quando olhamos para o mundo. Mas, como ensinar a olhar para a 

vida ao nosso redor? Como aprender a olhar para o exterior que nos habita? Com 

qual educação? Com arte? Como? 

A escrita de uma aluna sobre a aula-passeio talvez ajude a pensar sobre as 

perguntas anteriores. Ela escreveu: 

A forma como a gente andou pela cidade foi legal, em outras vezes 
saímos pelo colégio para fazer visitas na Baronesa, na Fenadoce, 
etc., mas desta vez foi pra ver e pra interagir, para gravar o nosso 
olhar na máquina, e cada um queria o mais bonito, queria aprender a 
fotografar para impressionar. Isso deve ser coisa do ensino de arte, 
coisas incomuns. Coisas que agradam mesmo a vida, juntar o grupo 
da turma, unir mais a nossa turma que nem queria fazer formatura e 
agora já está até pensando. (Paula) 
 

Quando Paula escreve “juntar o grupo da turma”, fiquei pensando o quanto o sentido 

de uma aula pode brotar de um encontro. No meu entendimento, aprendemos 

através de encontros. Quando ela diz que “queria aprender”, eu penso que ela já 
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estava no início de um aprendizado. Estava começando a aprender a olhar para o 

mundo, sem ser uma mera espectadora. Com isso, ela relata que houve uma 

interação, uma participação ativa na atividade. 

Em Diferença e repetição (2006a), Deleuze diz que é quase impossível sabermos 

como alguém aprende, mas ele nos dá algumas pistas sobre o aprendizado. Para 

ele, estamos em um processo de aprendizado quando buscamos encontrar a 

solução para um problema. Os problemas estão em relação com signos, visto que, 

“são os signos que ‘dão problema’ e que se desenvolvem num campo simbólico 

(DELEUZE, 2006a, p.236).” Dessa forma, buscamos aprender quando estamos 

diante de um signo a ser decifrado. Quando estamos diante de uma experiência de 

fotografar a cidade e queremos decifrar como fotografar, para “impressionar”. 

Quando estamos olhando, percebendo, relacionando e recordando, talvez estejamos 

no início de um aprendizado. 

Os signos são objetos de um aprendizado de um determinado tempo, cada tempo 

possui os seus próprios signos. Para que se aprenda alguma coisa, é preciso ser 

provocado, ou melhor, é preciso levar em consideração objetos, seres, matérias que 

nos emitem signos, e é preciso decifrá-los, pois “não existe aprendiz que não seja 

‘egiptólogo’ de alguma coisa. Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível 

aos signos da madeira, e médico, tornando-se sensível aos signos da doença” 

(DELEUZE, 2006b, p. 4).  Nessa parte é que consiste a unidade dos signos, 

segundo o autor (2006b, p. 5).  

Desse modo, a tarefa do aprendiz é distinguir, nos signos, “quem são seus 

legisladores e seus papas” (DELEUZE, 2006b, p. 5). Para Deleuze, aprender é 

“interpretar e interpretar é explicar ou explicitar o signo enunciando o sentido” 

(MACHADO, 2009, p.197). Logo, o sentido do signo é o que nos força a pensar, “é o 

desenrolamento, o desenvolvimento, a explicação do signo” (MACHADO, 2009, p. 

197), através da linguagem. 

A vida é um aprendizado, vivemos uma vida decifrando signos. Mas os signos não 

podem ser decifrados da mesma maneira, “não tem sentido e relação idêntica” 

(DELEUZE, 2006b, p. 5), e, nessa parte, consiste a pluralidade dos signos. Deleuze 

diz que os signos mundanos, com os quais se perde o tempo, aparecem nas 
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relações sociais, sendo que, cada meio social, “tem seu sistema específico de 

signos” (MACHADO, 2009, p. 195), de valores. Os signos mundanos são vazios, 

formais, materiais, “correspondem a determinadas leis” (DELEUZE, 2006b, p. 22). 

 
“Pare, olhe, escute”, de Márcia 

Pelotas, 2009 
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
 

Nos signos do amor, por sua vez, a inteligência nos violenta e busca decifrar o 

tempo perdido. Os signos do amor são “de mundos misteriosos, desconhecidos”, 

segundo o filósofo (2006b, p.196). Eles exprimem um mistério que “exclui o amante”, 

daí surge o ciúme, “daí o sofrimento dos que amam” (DELEUZE, 2006b, p. 196), 

enquanto os signos sensíveis, “signos da natureza”, ou impressões sensíveis, estão 

a caminho da arte (2006b, p.196). Os signos sensíveis, na maioria das vezes, nos 

fazem redescobrir o tempo, sendo que, entre eles, “o mais famoso se encontra na 

experiência da memória involuntária.” (MACHADO, 2009, p. 196).  

Para Deleuze, os signos da arte “trazem o tempo redescoberto” (2006b, p. 23). Visto 

que a arte é rica em signos, ela imaterializa os signos do tempo de uma vida nas 

sensações que ela produz. Por isso, Deleuze entende que a arte é o tempo absoluto 

(2006b, p.23). Todos os demais signos convergem para os signos da arte. O 

aprendizado com a arte produz o reencontro com os signos do aprendizado de uma 
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vida. Deleuze diz que: “Ser sensível aos signos, considerar o mundo como coisa a 

ser decifrada é, sem dúvida, um dom. Mas, esse dom, correria o risco de 

permanecer oculto em nós mesmos se não tivéssemos os encontros necessários” 

(2006b, p. 25).  

Por esse motivo, entendo que a aula deve ser um encontro, um ensaio; um encontro 

ativo, uma vez que só existe encontro quando nosso corpo é afetado pelo que nos 

acontece. 

 
“O detalhe do porão”, de Paula 

Pelotas, 2009  
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
 

Penso que, durante a atividade, estávamos no início de um aprendizado. Senti que 

os alunos estavam com motivação, com vontade de aprender a olhar e fotografar a 

cidade. Imagino que a experiência de fotografar a cidade produziu nos alunos um 

aprendizado, através dos signos sensíveis.  
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 “O castelo abandonado da Rua XV”, de Antonio 

Pelotas, 2009  
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
A escrita abaixo, de um dos alunos, demonstra que a experiência trouxe uma 

lembrança, uma recordação à memória. Diante disso, entendo que somos 

enunciadores do patrimônio material: um castelo, um prédio, além da leitura estética 

e estilística, possui uma leitura antropológica, enunciada pelos sujeitos que 

convivem na cidade com essas edificações. Assim, o estudante escreveu: 

Quando fotografei o castelo da XV, eu lembrei do tempo que eu ia lá 
com meu irmão, me lembrei daquela época, de passear lá naquela 
zona da nossa cidade, de irmos jogar futebol no pátio do castelo 
abandonado. Foi uma lembrança da vida que tive lá pelo castelo, 
quando eu era criança; a gente gostava de ficar brincando lá. As 
fotos, se não ficarão tremidas, tão valendo. (Antonio) 
 

No final do encontro, aconteceu uma situação muito interessante. Estávamos no 

final da atividade, na região do porto da cidade, e os alunos estavam um pouco 

cansados. Mas, no momento em que chegamos nessa região, estava passando o 

trem, então, nesse instante, os alunos ficaram bastante agitados, correndo para não 

perder este momento. 

Um momento que me marcou foi mesmo quando a gente viu o trem 
que passa na cidade. Eu sempre ouvia o barulho do trem e sabia que 
tinha um trem na cidade, que cruzava de Rio Grande a Pelotas, mas 
eu nunca tinha visto o trem. Bah, que momento legal foi aquele! Eu vi 
e fotografei o trem. Todo mundo naquela hora saiu correndo, pois 
queria pegar o momento que o trem tava passando na ponte. Todo 
mundo se emocionou. (Marcos) 
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“A ponte e o trem”, de Marcos 

Pelotas, 2009 
Fotografia 

Acervo pessoal da autora 
Algumas considerações finais 

Entendo que essa prática foi bastante diferente das atividades produzidas em uma 

aula de Artes Visuais convencional. E, desse modo, parece-me que se abriram 

outros espaços e temporalidades que, talvez, tenham possibilitado aos estudantes 

alguma experiência com a disciplina de Artes Visuais. Isto porque, na mesma 

medida em que a fotografia possibilita o registro de um instante único, a experiência, 

como aquilo que nos acontece, não se repete nunca do mesmo modo. Conforme 

escreve Larrosa: 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção [...] requer parar para pensar, 
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que 
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte 
do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. 
(2002, p. 24) 
 

Nesse sentido, a prática fotográfica foi uma tentativa de abrir espaço para uma 

possível experiência na aula de Artes Visuais, através de um olhar para a cidade. 

Foi um ensaio para um possível encontro com a cidade, na busca de outros espaços 



 

543 A FOTOGRAFIA COMO EXPERIÊNCIA DE UM OLHAR DERRAMADO PARA A CIDADE: OUTROS ESPAÇOS E OUTRAS 
TEMPORALIDADES PARA A ARTE 
Sandra Corrêa Vieira / IFSul-rio-grandense  
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

e temporalidades. Não havia um conhecimento prévio a ser ensinado, apenas o 

desconhecido, o imprevisível. Pretendi que a atividade fosse um processo, um meio, 

da mesma forma que entendo que seja a arte. Penso que a atividade provocou 

desdobramentos nos alunos. No meu entendimento, alguns acontecimentos 

simbólicos foram: quando comentei sobre a fonte das Nereidas na sala de aula, os 

alunos demonstraram bastante curiosidade e interesse; também, por diversas vezes, 

eles relembraram o passeio, comentaram sobre o trem, e, inclusive, eles sugeriram 

outra atividade semelhante a esta, em outras regiões da cidade.  

Penso, também, que ensinar arte não diz respeito exclusivamente à arte. Porque 

acredito que ensinar arte é uma forma de pensar sobre como nos tornamos o que 

somos e sobre como olhamos para a vida. Dessa forma, entendo que o aprendizado 

com a arte é um exercício que nos aproxima da vida, e, tal aproximação, esse 

encontro com a vida, pode ser pensado como um encontro ético e estético. 

A aula-passeio foi uma tentativa de abertura para olhar a cidade, tentando perceber 

seus territórios e “também os aspectos simbólicos relacionados às formas de 

organização social”4. Entretanto, da mesma forma, interessava-me que os 

estudantes tivessem outra experiência com a fotografia. Parece-me que nesta 

atividade estávamos a caminho de uma experiência. Fico tentada a dizer que ela foi 

uma abertura para que algo nos acontecesse, nos tocasse, nos afetasse, por mais 

singelo que tenha sido o exercício de olhar para a cidade, através da fotografia.  

 
 
                                                             
Notas 
1 FOUCAULT, Michel. Theatrum philosophicum, 2005, p. 242. 
2 Utilizo codinomes para os sujeitos que participaram da investigação. 
3 NIETZSCHE, F. A gaia ciência. Apud SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche , biografia de uma tragédia, 2001, p.15. 
4 BULHÕES, Maria Amelia. Web arte e poéticas do território. 2011, p. 81. 
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