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RESUMO 
 

Projeto experimental que pretende enxergar a cidade sob um novo olhar, uma nova ótica, 

menos apressada e mais atenta. Capaz de ver o (in)visível presente em cada quarteirão, além 

de enxergar sob diferentes pontos e experimentar novos olhares. Tendo como proposta a 

produção de fotografias que revela um olhar pessoal e íntimo dos trajetos que percorro, e o 

olhar do outro sob a perspectiva do dispositivo que o auxilia nesse olhar “estrangeiro” da 

cidade, o que culminou na produção do foto livro “Livro dos Invisíveis”. 

 

Palavras-chave: Cidade, Olhar, Dispositivo, Estrangeiro, Volta no Quarteirão. 
 
 
 
 

PRIMEIRA VOLTA 
 
 

A primeira Volta no Quarteirão, o primeiro lapso de ideia a respeito de uma “fotografia do 

invisível” se deu pouco tempo antes da primeira aula que tive com a Profa. Msª. Ana Rita 

1	  Trabalho	  apresentado	  no	  GT	  5	  –	  Volta	  no	  quarteirão:	  Um	  convite	  ao	  olhar	  do	  4o	  CAPPA	  realizado	  nos	  dias	  15	  e	  16	  de	  maio	  
de	  2017.	  
2	  Graduado	  em	  Comunicação	  Social	  -‐	  Publicidade	  e	  Propaganda	  ma	  UFG,	  email:	  oi.fellipe@hotmail.com.	  
3	  Orientadora	  do	  trabalho.	  Docente	  do	  Curso	  de	  Comunicação	  Social	  –	  Publicidade	  e	  Propaganda	  da	  UFG,	  email:	  
anavidica@gmail.com.	  
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Vidica. Foi uma idealização de um projeto, sem título e sem um acabamento, mas que tinha 

uma vertente marginal, buscando àquilo que está à margem da sociedade o que as pessoas não 

dão atenção. Porém não soube muito como levar a abstração adiante e a abandonei. 

Mesmo que essa ideia não tenha sido realizada, de algum modo se relaciona e volta no projeto 

“Volta no Quarteirão” ligado à vontade de ver àquilo que não se dá atenção, que seria o 

invisível da cidade, enxergar tudo ao nosso redor de um modo mais atento. Necessidade essa 

que ganhou força após uma aula, de introdução a fotografia, ministrada pela Profa. Msª. Ana 

Rita Vidica, que estava saindo para o Doutorado e não poderia dar continuidade, realizou uma 

dinâmica como forma de nos relaxar e apresentar o olhar, que precede à visão. 

Este olhar, apresentado quase sob uma forma de meditação, mudou minha visão de como a 

fotografia deveria ser realizada, com mais calma e observação, sem a pressa de clicar. Dessa 

perspectiva de tranquilidade e a fotografia pensada e sentida, foi que o conceito Volta no 

Quarteirão se tornou mais claro, e virou uma ideia a ser realizada, mas agora de uma forma 

onde o olhar pudesse ser explorado e traçado. 

Dessa forma tornei a proposta de um projeto experimental do olhar, onde a fotografia auxilia  

a percepção e serve como apoio à visão desatenta do cotidiano, encorajando outros a observar 

o além do visível. 

Em primeira instância o projeto tenta englobar a percepção do invisível em seu primeiro 

capítulo e na transformação da visão a fim de ver além do comum, em ambientes que 

transitamos com frequência, daí o nome Volta no Quarteirão. Um ambiente comum a todos, 

mas pouco explorado e conhecido por todos que passam por ele. 

Esse ambiente comum ao qual passei a prestar atenção, deve ser explorado de um modo  

calmo e sob uma visão de viajante, mas que por hora denota um olhar atento de quem procura 

conhecer, um olhar a partir de um distanciamento da própria origem e dessa forma é capaz de 

ver além da visão apressada dos que vivem nas metrópoles. 

Cidades essas que apresentam caminhos a serem percorridos, descobertos como fazia o 

flâneur, conceito apresentado no segundo capítulo, que para Baudelaire é alguém que percorre 

a cidade a fim de experimentá-la, alguém que sabe aproveitar o que há de melhor na 

metrópole. Sabe observar e não apenas ver. 

Essa distinção entre o ver e o olhar é apresentada logo no primeiro capítulo de modo a 

contextualizar o leitor, onde o ver é habitual, é passivo, o que difere muito do olhar que é 
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curioso é explorador e a partir dessa concepção partimos as diferentes perspectivas do olhar 

para a cidade, onde é possível traçar as narrativas do olhar, e assim o faço em minha Volta ao 

Quarteirão. 

Volta essa que mesmo sendo tratada em um espaço estriado, por ter um ponto de partida e um 

de chegada, se transforma, se revela em meu flanar em um espaço liso, onde os pontos se 

apresentam um a um, aos poucos, uma linha diagonal traçada sobre outras horizontais, como 

Deleuze, 1997, nos apresenta. 

Liso e estriado estão sempre se alternando de modo que não se pode defini-lo, mas indicar seu 

estado de acordo com situação, e subjetivação que se encontra o ser. Dessa forma é que a 

Volta no Quarteirão vai além do meu olhar e o lança ao outro por meio de um Dispositivo, 

que para AGAMBEN se trata: 

 
Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. 
(AGAMBEN, 2009, pg.40). 

 
 

A partir desse conceito de dispositivo é que se lança a proposta no capítulo 3 do olhar além  

ao outro. Inicialmente em uma página no Facebook, posteriormente em uma oficina4, onde foi 

apresentado aos participantes o olhar além, o ver o invisível, resultando em uma exposição da 

produção da oficina. Após a exposição foi pensado em ir ainda mais além levando o resultado 

da oficina “Centrão sob um novo olhar” para um livro, que todos pudessem ver, tocar e sentir, 

sob uma visão de outros. 

Esse olhar além é agora lançado a você leitor, para que ao fim da leitura, seu olhar para a 

cidade  seja  diferente  do  ver  habitual,  e  dessa  forma  o  projeto  vá  além  do  meu   olhar. 

 
 

O Olhar do Outro 
 
 

Nesse intuito de expandir não só o meu olhar, mas tentar mostrar aos outros essa 

possibilidade, surgiu a ideia de criar uma página no Facebook (Imagem 9), que leva o nome 
 
 
 
 

4	  Participaram	  da	  oficina:	  Ana	  Rita	  Vidica,	  Fellipe	  Augusto,	  Carolina	  Oliveira,	  Cristina	  Prado,	  Raphaela	  Pitaluga,	  
Rodrigo	  Pitaluga,	  Thais	  Moreira,	  Wanessa	  Araújo,	  Nicolle	  Venturin,	  Victor	  Martins,	  Taynah	  Cardoso	  e	  Elisa	  
Venturin.	  
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do projeto Volta No Quarteirão, divulgando minha experiência e propondo aos que quisessem 

fazer parte da proposta. A página foi criada no dia 09/09/2016 com a seguinte descrição: 

 
Volta no Quarteirão é um convite a olhar além do que se vê na pressa do cotidiano. 
Uma experiência individual compartilhada que propõe a descoberta da cidade de 
forma fotográfica. Quem se dispõe a participar precisa apenas dedicar um tempinho 
a prestar atenção no que está em volta, tendo em mãos qualquer dispositivo que 
possa realizar fotos, apreciar e clicar o momento. Só não esquece de compartilhar 
com a gente para que outras pessoas vejam o que tem sido visto por aí, nem de falar 
qual o caminho você percorreu. 

 
Imagem 1 PrintScreen Facebook Volta no Quarteirão 

 

Fonte: https://www.facebook.com/voltaquarteirao/ 
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Ao longo da semana a página criada alcançou apenas 13 curtidas e nenhuma interação além, 

mesmo após a criação de um post fixo explicando como o flanar pela cidade deveria ser 

realizado. Deixando a página muito aquém do esperado, mesmo até a data 02/11/2016 com 

apenas 27 curtidas. 

Os resultados insuficientes da página foram desmotivantes, pois não esperava que algo que eu 

estivesse tão empolgado não fosse visto, compartilhado e encorajado outras pessoas a fazerem 

o mesmo. Porém algumas semanas depois a baixa interação com a página, a Ana Rita Vidica 

foi convidada a realizar uma oficina de fotografia no Empório Armário Brechó e Suqueria, 

parte do projeto de ocupação do centro.5 

O tema da oficina a qual ela me convidou a participar como colaborador seria o olhar, e a 

experiência de ver além, que se enquadrava nas dinâmicas que iriam acontecer no dia 

22/10/2016, propostas por uma ocupação da rua 15 no centro de Goiânia, a fim de promover a 

socialização e a integração da população com a rua. A proposta de ocupação do centro e o 

projeto estavam alinhas, fornecendo uma boa oportunidade para a apresentação do trabalho. 

No dia proposto às 9 horas demos início a oficina Centrão Sob um Novo Olhar (Imagem 10), 

no Empório Armário Brechó e Suqueria, localizado na rua 15. No total 12 pessoas 

participaram da oficina, onde inicialmente todos se apresentaram e falaram um pouco da 

relação que possuíam com a fotografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5	  Trecho	  retirado	  da	  descrição	  do	  Evento	  no	  Facebook:	  “Este	  evento	  é	  uma	  "Ação-‐intervenção"	  que	  surge	  como	  
um	  catalizador	  de	  novos	  modos	  de	  interação	  econômica,	  política,	  cultural,	  artística	  e	  urbana,	  valorizando	  a	  vida	  
e	  a	  criação	  de	  espaços	  de	  sociabilidade	  no	  centro	  da	  cidade.	  O	  evento	  (primeiro),	  será	  realizado	  na	  rua	  15	  
(período	  da	  tarde	  do	  dia	  22	  de	  outubro	  de	  2016	  -‐	  mês	  de	  aniversário	  de	  Goiânia).	  
O	  evento	  propõe	  deslocar	  a	  atenção	  da	  cidade	  para	  seu	  lugar	  de	  início,	  através	  da	  transformação	  deste	  local	  
comercial	  em	  um	  "lugar"	  de	  pertencimento,	  de	  experiências,	  de	  trocas,	  proposições	  e,	  quem	  sabe,	  de	  afetos!	  
Neste	  dia	  pretende-‐se	  conectar	  os	  inúmeros	  "sujeitos-‐lugares"	  do	  centro	  e	  estreitar	  as	  relações	  entre	  eles	  
(valorizando	  parcerias,	  trabalhos	  colaborativos,	  criação	  de	  arranjos	  locais	  e	  circuito	  de	  economia	  criativa	  e	  
alternativa),	  a	  partir	  do	  entendimento	  de	  que	  um	  agir	  coletivo	  cria	  novos	  panoramas	  e	  perspectivas	  ao	  nosso	  
querido	  centrão!!”	  
Link: https://www.facebook.com/events/1275984972432381/ 
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Imagem 2 Oficina Centrão Sob um Novo Olhar 
 

Autoria: Nicolle Venturin 
 
Apresentamos a proposta da oficina, que era a de propor novos olhares, de buscar o invisível 

pela cidade, e mostramos o projeto Volta No Quarteirão, mostrando algumas fotos do meu 

percurso e descrevendo algumas das situações que me encontrei com o olhar, das 

transformações que a cidade me apresentou. 

Após o bate papo descontraído, Ana Rita iniciou um processo de relaxamento corporal, onde 

cada um deveria ficar em pé e fechar os olhos, passando a sentir cada parte do corpo, ativando 

cada um dos sentidos sensoriais, e os permitindo perceber o ambiente além do sentido da 

visão, como mostra a Imagem 11. 

 
Imagem 3 Processo de Relaxamento 

 

Autoria: Nicolle Venturin 
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Para nos auxiliar no mundo da imaginação a Profa. Msª. Ana Rita Vidica., criou narrativa  

para nos guiar durante o processo de reconhecimento do nosso próprio corpo e o ambiente  

que nos cerca. Além da interpretação de “O apanhador de desperdícios” de Manoel de Barros 

feita também pela Profa. Msª. Ana Rita Vidica, que contribuiu no processo de sensibilização 

do ser, e para aguçar as sensações e a busca pelo invisível. O poema “Apanhador de 

desperdícios estará presente também no foto livro6, após sua capa. 

 
Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas 
Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade 
das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior do que o mundo. 
Sou um apanhador de desperdícios: 
Amo os restos 
como as boas moscas. 
Queria que a minha voz tivesse um formato 
de canto. 
Porque eu não sou da informática: 
eu sou da invencionática. 
Só uso a palavra para compor meus silêncios.. 
(BARROS, 2003, sem página). 

 
 

Após a leitura e um tempo para a absorção das palavras é permitido então que os olhos sejam 

abertos, e a partir daí que exploremos cada detalhe pessoal, se iniciando pela mão, com muita 

calma. Ao fim de toda a exploração do ser e do corpo abre a possibilidade de observação do 

ambiente, em que a orientadora diz para que busquemos algo que nos chame o olhar. 

Isso que chama a atenção, se torna uma fotografia mental, uma fotografia do instante, do que 

encontramos e enquadramos apenas com o olhar, assim como foi feito em minha primeira 

aula7, o que reavivaram boas lembranças, dando um novo ar a meu olhar. Foi uma nova 

experiência daquilo que já havia experimentado, mas de uma forma nova, mais consciente e 

vívida. 

 
6	  Será	  tratado	  e	  explicado	  posteriormente	  
7	  Primeiro	  semestre	  de	  2013.	  
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Ao fim da dinâmica que nos proveu calma e uma nova perspectiva dos olhares, apresentamos 

o dispositivo8 do projeto, que seria sair de onde estávamos e percorrer o quarteirão de modo a 

observá-lo e quando julgassem necessário fotografar, assim como o fiz na fotografia 12, sob a 

perspectiva de novos olhares, que lhes apresentamos. Instituímos um tempo de 45 minutos 

para que fosse feito com calma e pudessem explorar o quarteirão de modo a desbravá-lo, 

percebendo detalhes que não seriam vistos por um olhar apressado do cotidiano. 

 
Imagem 4 O que chama o olhar 

 

Autoria: Fellipe Augusto 
 
 
 
 

O livro do Invisível 
 
 

É possível após a volta ter sido dada concluir que mesmo sob um mesmo dispositivo, sujeitos 

completamente diferentes foram formados, e olhares ainda mais distintos foram criados. O 

conjunto de fotografias apresentado é a prova de que cada um foi moldado à sua maneira, 

tendo um mesmo dispositivo ditando o “caminho” a seguir, e oferecendo as linhas de fuga. 

A cidade, ou a rua como se refere Victa de Carvalho, que comumente é cenário de uma 

vivência insuportável, se submetida à novas formas de ocupação e a novos olhares é capaz de 

se revelar uma experiência prazerosa e benéfica para ambos, sujeito e metrópole. Para a 

autora, 
 
 
 
 
 

8	  Parte	  conceitual	  será	  desenvolvida	  adiante.	  



 

 126 

	  
O dispositivo fotográfico vem sendo reinventado na arte contemporânea a partir de 
estratégias que apontam para diferentes formas de apresentação do real. 
(CARVALHO, 2011, pg.207). 

 
 
Uma nova forma do real foi apresentada tendo como resultado final os diversos novos olhares 

do centro de Goiânia, sendo apresentados em uma exposição no dia 22/10/2016, na porta de 

entrada do Empório Armário Brechó e Suqueria, que nos propôs a oficina, e que cedeu 

também seu espaço para que todos pudessem ver e se deliciar sob novos olhares do  

quarteirão. 

Estrategicamente a porta foi escolhida para que todos aqueles que passam, atentos ou não, e 

que iriam passar por ali aquele dia, já que a exposição da oficina fazia parte do Projeto de 

ocupação do centro, como dito anteriormente, e dessa forma muitos outros poderiam explorar 

o quarteirão de outro modo, e de diferentes pontos de vista. 

 
Imagem 5 Visão da exposição 

 

Autoria: Ana Rita Vidica 
 
 
Mas essa exposição realizada durante a ocupação do centro não foi o fim para um trabalho 

coletivo de exploração do olhar e enquadramento. Pois ao me deparar com a pessoa da 

imagem 23 olhando as fotos, a ideia de expandir a exposição foi além, possibilitando que 

outros também vissem as fotos da exposição sob um novo olhar. Foi o início para a montagem 

de um foto livro capaz de apresentar os novos olhares sob as categorias do invisível 

apresentadas anteriormente. 

O “livro dos Invisíveis” foi montado com 1 capa dura preta (imagem 24), 21 folhas de papel 

vegetal de gramatura 90g (imagem 25), 24 folhas pretas de gramatura 240g (imagem 26). 



10	  
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Encadernado em espiral para que as páginas, assim como os percursos, sejam feitos de forma 

completa, ou seja em 360°, dando a volta toda, de modo a proporcionar uma experiência 

visual diferente, em que se há uma exploração e rotação do livro. Além das folhas de papel 

vegetal que servem para mascarar, esconder, como um véu que cobre a visão, até o olhar ser 

descoberto e revelar as cidades. Sendo a “cidade” no livro é representada pelas páginas pretas, 

em que as fotos estão contidas. Assim como o percurso em que o invisível se faz presente, 

porém tem de ser descoberto, observado. As marcações foram todas feitas com estêncil afim 

de recriar as marcações presentes na cidade feita pela arte urbana, pichações. 

 
Imagem 6 Capa foto livro 

 

Autoria: Fellipe Augusto 
 
 

Imagem 7 Papel Vegetal 
 

Autoria: Fellipe Augusto 
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Imagem 8 Papel preto e foto 
 

Autoria: Fellipe Augusto 
 
 
Por fim, esta foi a montagem do foto livro e espero que aproveite a sua nova volta, 

aproveitando um outro olhar da cidade por olhos que se esforçaram para descobri-la. Este é 

um retrato de outros olhares, de modo a promover um encontro de olhares. 
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