
Invisíveis  Olhares  |  Percursos  e  (Re)percursos  pela  cidade é  o
produto e o processo de uma ação educativa que visou garantir a
construção de um conhecimento globalizante e interdisciplinar
capaz de  abarcar diferentes campos do conhecimento em torno
da cidade, entendida no enquadramento deste projeto enquanto
um palimpsesto  a  revelar  diferentes  camadas  de  significado e
memória  em  coexistência no  tempo  e  no  espaço.  As  etapas
metodológicas da proposta convergiram em torno da observação
e da  análise  da  urbe enquanto  um museu a  céu aberto. Uma
imagem  a  ser  decupada  e  apreendida  em  seu  contexto
sociocultural, histórico  e  estético.   O  contato  franco  com  a
materialidade  da  arte,  seja  através  da arquitetura,  da
urbanização, dos monumentos, das esculturas, das artes plásticas
ou da arte urbana, transformaram-se em um espaço privilegiado
para  o  diálogo e  para  a  intersecção entre  o  conhecimento
histórico, a experiência estética, a ressignificação mnemônica e a
produção artística. 

Os sujeitos, artistas e atores principais desta proposta são os
educandos  do  segundo  ano  do  Ensino  Médio  Integrado  do
Instituto  Federal  do Rio  Grande do Sul – nomeadamente dos
cursos de Geoprocessamento e Informática –.  O objeto do olhar
desses  participes  incide  sobre  a  cidade, mas  não  aquela que
revela-se  ao  transeunte  apressado  que  a  vivencia  no  seu
cotidiano e, sim, aquela que se mostra inquietante, viva e plural
nos seus mais sutis detalhes esquecidos pelo tempo e alheios aos
passos corriqueiros.  A fotografia é o meio pelo qual buscou-se
registrar e reinventar uma materialidade sentida que pulsa e que
grita diante da invisibilidade. Percursos e (re)percursos foram
traçados e retraçados em direção a novos olhares inquietantes e
questionadores.  Em  cada  fotografia,  um  olhar  ressignificado,
particular  e  sensível  emerge   das  luzes,  das  formas  e  das
memórias  que  compõem  esse  universo  repleto  de  matizes
culturais, étnicos, sociais e afetivos que é a cidade.
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