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Título da Dissertação:  
Sobre Mirar. Imagens narrativas das periferias do Brasil e da Colômbia 
 

Resumo: 
Neste estudo são apresentadas imagens e memórias produzidas por jovens que 

vivenciaram a violência nas cidades do Rio de Janeiro, no Brasil, e de Medellín, na 

Colômbia, tendo a fotografia como instrumento de expressão, diálogo e afeto. A experiência 

do Rio de Janeiro, de 2013 a 2018, na escola Oi Kabum de arte e tecnologia e depois no 

Laboratórios de Interações urbanas- Oi Kabum LAB, onde acompanhei a criação e 

desenvolvimento dos projetos como educadora da oficina da palavra, permitiu o 

acompanhamento de projetos fotográficos que extrapolaram a relação estética, no diálogo 

com outros jovens, territórios e as barreiras que buscavam romper ou ao menos identificar. 

Esta pesquisa nasceu a partir da vivência no Rio e do interesse em dialogar com as 

experiências consolidadas de como utilizar as memórias de jovens que experimentaram 

situações de violência em Medellín, na Colômbia para ressignificar a relação com o outro e 

com a cidade. Um convite para ler e ouvir as imagens de quem narra pela fotografia, 

observar a representação da cidade, o espaço urbano e as periferias, semelhanças e 

conflitos entre duas cidades, dois países e o cotidiano de quem os habita. Acredito ainda 

que a experiência Colombiana em transformar a memória e a restauração dos conflitos em 

ações e políticas públicas representa também uma inspiração para a gestão de políticas 

semelhantes no Brasil. 
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