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Casa (Vi) vida: uma fenomenologia da casa como lugar geográfico

A proposta Casa (Vi) vida refere-se aos trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo, de setembro de 2021 a
maio de 2022, por meio do regime de ensino remoto na plataforma digital Teams, na disciplina Projetos
Avançados Espaço, Tempo e Forma, dos cursos de graduação em Artes Visuais, da Universidade Federal do
Paraná - UFPR. Na finalização da disciplina, “gabinetes de curiosidades” são apresentados em forma de
publicação de artista em websites, a partir de raciocínios e propostas tridimensionais no campo expandido,
registrados em imagens fotográficas ou em vídeos, em que as dimensões espaço-tempo da casa na qual se
habita foram articuladas às questões identitárias/sociais em relevo durante o período pandêmico. O processo
avançou, dividido em três módulos - Eu, que moro aqui; Espaço Vivido; Tempo Vivido -, cujas respectivas
atividades práticas, fundamentadas por um aporte teórico-metodológico que entrelaçou os campos de
Geografia e o de Artes Visuais, foram registradas em portfólios individuais até as proposições finais em poéticas.
Elementos selecionados da própria casa em que se habita ou imagens produzidas na vivência desse espaço-
tempo foram mobilizados com o objetivo de se fazer frente aos desafios do isolamento mandatório, por conta
da pandemia de COVID-19.
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