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Resumo 

O presente trabalho visa apresentar alguns resultados do projeto "Intervalar o Currículo: Experimentações 

audiovisuais", que propõem encontros entre conceitos do filósofo Gilles Deleuze, entre palavras e imagens, entre 

imagens, entre experiências, entre tempos. Especialmente trabalhando com a invenção de imagens fotográficas a partir 

da variação da sua linguagem mais usual, buscou-se relacionar o visível da imagem a sentidos de sua efetuação 

temporal e acontecimental. 
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Introdução 
As atividades do projeto “Intervalar o Currículo” tiveram 
como intenção buscar as representações de espaços 
urbanos por pessoas que neles vivem ou habitam. 
Particularmente a partir de registros imagéticos em 
desenhos, conectaram-se conceitos da filosofia da 
diferença de Gilles Deleuze às linhas de figuração 
derivadas das representações imagéticas.  

Resultados e Discussão 
A partir do trabalho com experimentações entre as 
imagens coletas e os conceitos filosóficos, focamos no 
trabalho com as fotografias a partir do olhar quase que 
imperceptível na (tentativa) da captura do real. Criamos 
um trânsito por entre as imagens (des)focando o invisível 
e voltando a cidade a outras visibilidades, de modo a 
perceber novas conexões e emaranhados. 

 
Figura 01. COLLANGE, M. Composição autoral. 
CAMPINAS, 2015. 

 
Figura 02. COLLANGE, M. Composição autoral. 
CAMPINAS, 2015. 

Conclusões 
A partir das experimentações entre imagens e filosofia, 
problematizamos a relação entre a representação do real 
e a sua invenção, manipulando os códigos da linguagem 
que cria na fotografia o referente do reconhecimento ou 
da recognição. Pudemos, portanto, liberar as diferenças 
em um plano de intensidades pulsantes. 
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