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ROTAR PERCURSOS AMOLECIDOS 
 
 

Teresinha Barachini – IA/UFRGS 
 
 

RESUMO: Ao efetuar a captação de registros gráficos através do GPS e conscientizar a 
percepção dos meus trajetos em áreas urbanas, realizei entre os anos de 2006 a 2013, a 
série map_object (objetos-mapas), amolecidos e lineares, representativos dos meus 
percursos rotineiros e silenciosos em áreas urbanas de diferentes cidades. 
 
Palavras-chave: objeto, mapa, percurso, maleável, urbano 
 
 
SOMMAIRE: Par l’accomplissement du captage d’enregistrements graphiques à travers le 
GPS et par la prise de conscience de la perception des mes trajets dans les aires urbaines, 
j’ai réalisé, entre 2006 et 2013, la série map_object (objets-cartes), amollis et linéaires, 
répresentatifs des mes parcours routiniers et silencieux dans les aires urbaines de 
différentes villes. 
 

Mots-clés: objet, carte, parcours, malléable, urbain 
 
 
 

A pesquisa aqui apresentada é um recorte sobre a minha produção em artes, cujo 

resultado se materializa em objetos-mapas representativos dos meus percursos em 

determinadas cidades.  Trabalhos que se formatam entre dados mensuráveis e o 

meu imaginário, no qual as distâncias e as escalas se redimensionam para atender 

as minhas percepções sobre estes mesmos espaços urbanos. Map_object (objetos-

mapas)1, amolecidos, que se estabelecem na tentativa de reconhecer sobre o mapa 

cartográfico local, os meus percursos rotineiros em um determinado período de 

tempo.  

Busco, dessa forma, com meus map_object lineares e maleáveis, os significados 

que possam ser gerados através do ato simples de andar e transitar nos espaços 

urbanos, porque mesmo ocorrendo deslocamentos sistemáticos, penso que rotar 

cotidianamente percursos, ou seja, percorrer um trajeto ‘obrigatório’ imposto pela 

rotina não deixa de ter interesse sensível, assim como a percepção da existência de 

pequenos desvios praticados conscientemente por quem opta por ações 

vivenciavéis no meio urbano. Portanto, mais do que ter vetores de localização ou 

variáveis de tempo, a atuação consciente nos espaços de fluxos permite, de fato, 
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não apenas entender o urbano como gerador de visualidades, mas como campo de 

sensibilização do sujeito.  

 

Tetê Barachini, 2008, map_object_[1gps]stm, 330x160x20cm (aproximado)     
[Foto: Paulo Kuhlmann] 

 

Meu interesse pelo urbano tem sua data inicial no final da década de 90, quando 

formulei um projeto que se propunha realizar intervenções no meio urbano de São 

Paulo, Rotas de Fuga (1998-2000), e depois, entre os anos de 2003 e 2005, quando 

participei como artista e coordenadora do coletivo Deusamorna2, em Santa Maria-

RS, praticando uma série de trabalhos cujo foco era a atuação sobre os espaços 

públicos das áreas urbanas. Posteriormente, já sob uma perspectiva de produção 

individual, produzi meus map_object (2006-2013), objetos-mapas-maleáveis, que 

tentavam dar conta das minhas percepções sobre as estruturas de circulação dos 

espaços urbanos das cidades de minha vivência.  

Os mapas não representam apenas questões geográficas, segundo Guillaume 

Monsaingeon (2011, p. 7 - 11), mas “o resultado de uma tripla aliança entre um 

fascínio por um lugar-outro, o maravilhamento diante de um sistema de signos 

complexo e minucioso, e o espanto de captar tantos e tão vastos espaços numa 
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imagem reduzida” e, principalmente, lembra-nos que os mapas tornam visível o 

invisível, além de ser “fundamentalmente uma operação de ficção, uma maneira de 

escapar ao continuum das nossas percepções para um lugar e uma apreensão de 

outra ordem”.  

 

 

Tetê Barachini, 2007, map_object_[8m]stm, 400x230x10cm (aproximado)  [Foto: Paulo Kuhlmann] 

 

Considero que houve dois fatores importantes que me levaram a ponderar sobre 

mapas como estratégia criativa. O primeiro, surgiu quando troquei meu endereço 

residencial de São Paulo-SP para a cidade de Santa Maria-RS e, 

consequentemente, o meu esforço de adaptação no pequeno espaço urbano que a 

minha rotina passou a ser praticada. O segundo fator, com certeza mais decisivo, 

ocorreu no instante que tentei acessar o Google Earth e trabalhar a partir da 

visualidade das imagens dos satélites sobre a cidade de Santa Maria. No entanto, 

para minha surpresa e estranhamento, a cidade não se encontrava disponível no 

sistema em 2006, e a impossibilidade de ter a localização por coordenadas das ruas 

e dos lugares naquela ferramenta pública e de fácil acesso surtiu na minha 
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percepção visual uma angustia absoluta, como um atestado de não pertencimento 

ao todo geográfico do planeta. 

Para reverter esta sensação de isolamento geográfico, iniciei uma série de desenhos 

representativos da memória dos meus percursos, gerando explicitamente 

cartografias imaginárias. Na sequência, debrucei-me sobre os mapas ‘turísticos’ e, 

logo após, passei a utilizar-me de um aparelho de GPS (Global Positioning 

System)3, para registrar todos os meus percursos cotidianos. Desses desenhos, 

passei a construir meus map_object, ou seja, minhas cartografias maleáveis. Os 

map_object amolecidos representam atualmente não apenas a minha relação com a 

cidade de Santa Maria-RS, mas a representação dos meus deslocamentos 

realizados na cidade de Porto Alegre-RS, na qual voltei a residir desde 2009, e 

esporadicamente, a relação com as cidades para as quais viajo temporariamente.  

 

 

Tetê Barachini, 2007-2008, map_object_[4gps]stm, 310x190x10cm 

 [Foto: Paulo Kuhlmann] 

 

Se os mapas de Santa Maria foram gerados a partir do meu estranhamento com o 

cotidiano, os mapas de Porto Alegre são resultantes do meu reencontro com a 
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cidade, na medida em que me reapropriava dos seus espaços urbanos. A 

complexidade que se estabeleceu na minha memória individual, dentro do contexto 

urbano com suas infinitas possibilidades de percursos, permitiu-me o deslocamento 

no espaço e no tempo, reafirmando a cidade como um permanente devir, gerando 

neste reencontro, mapas vivenciais desta experiência. A Porto Alegre que eu 

conhecia, vinte anos antes, parecia-me estranha nos percursos, e não poderia ser 

diferente, porque tanto a cidade como a minha percepção sobre ela haviam mudado.  

Muitos são os artistas que, ao fazerem do meio urbano o lugar de suas práticas, 

estabelecem uma crítica a este mesmo espaço de atuação ou de referência.  E, 

entre os artistas que considero pertinentes ou, próximos à minha prática atual, estão 

os Situacionistas, que geraram mapas a partir da prática da deriva, a qual consistia 

em percorrer os espaços das cidades, caminhando sem um destino predeterminado, 

a fim de obter conscientemente uma ação ‘lúdico-construtiva’. Entre os mapas 

significativos dos Situacionistas, encontramos o mapa publicado no livro Paris et 

l’agglomération parisienne (1952), do sociólogo Chombart de Lauwe, que mostra  os 

trajetos de uma estudante durante um ano, e o mapa Naked City (1957) de Guy 

Debord, considerado por  Paola B. Jacques (2003),  “a melhor ilustração do 

pensamento urbano situacionista, a melhor representação gráfica da psicogeografia 

e da deriva, e também um ícone da própria ideia de Urbanismo Unitário”. Este mapa 

não cobre a cidade em sua forma física cartográfica, mas pontua lugares e trajetos 

nos quais as distâncias não são mensuráveis e as referências são totalmente 

pessoais e afetivas. 
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Desenho da captação por GPS dos percursos realizados por Tetê Barachini em 2009 na cidade de 

Porto Alegre em um período de 15 dias. 

A deriva não se postula como uma ação que tenha como foco a alteração efetiva do 

espaço físico das cidades, mas o uso dos espaços públicos como um lugar de 

encontros multifacetados. Neste sentido, a deriva pode ativar e/ou ressignificar o 

não-lugar4. Esses não-lugares, espaços de vazios praticados pelos nômades 

urbanos, zonas de passagem, de transitorialidade, ganham assim, cada vez mais 

significados no contexto citadino na medida em que legitimam através de  suas 

perambulações ou atos de constante reacomodação de rotinas cotidianas, 

transformando-os em lugares. Derivar não se resume a caminhar sem destino, mas 

a conscientizar o pertencimento ao meio urbano através de ações que possam 

recontextualizar, ou mesmo redimensionar diferentes territorialidades.  E assim, 

estas ações podem se aproximar ao que Deleuze e Guattari conceituam como 

espaços estriados das cidades em espaços lisos5, uma ação nômade na qual o meio 

é absorvido e reconstruído individualmente, sobrepondo a estas, outras 

significações. 

 

Ao contrário do mar, ela [a cidade] é o espaço estriado por 
excelência; porém, assim como o mar é o espaço liso que se deixa 
fundamentalmente estriar, a cidade seria a força de estriagem que 
restituiria, que novamente praticaria espaço liso por toda a parte, na 



 
 

1347 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

terra e em outros elementos – fora da própria cidade, mas também 
nela mesma. A cidade libera espaços lisos, que já não são só os da 
organização mundial, mas os de um revide que combina o liso e o 
esburacado, voltando-se contra a cidade: imensas favelas móveis, 
temporárias, nômades e trogloditas, restos de metal e de tecido, 
patchwork, que já nem sequer são afetados pelas estriagens do 
dinheiro, do trabalho ou da habitação. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, 
p. 201) 

 

Nas ações de deriva, o nômade urbano desterritorializa os espaços estriados das 

cidades em espaços lisos, permitindo assim, o livre acesso a estas experiências e à 

possibilidade de percursos que são resultantes dos processos individuais em relação 

à sua absorção do meio. Isto gera, por vezes, a realização dos mapas subjetivos, 

conscientes em suas escolhas de deslocamentos, firmando o que Certau (1994) 

indica como “trajetória da fala” no entrelaçamento desses percursos, bem como 

pelas escolhas feitas por cada indivíduo na prática do espaço, efetivando assim a 

existência do urbano na “ausência daquilo que passou”, pois pertencer ao urbano é 

reiteradamente estar presente no ato da não permanência.   

A rua é lugar de tráfego no sentido de trânsito, nisto não resta dúvida, mas penso-a 

como lugar de fluxos dentro do ambiente das cidades. A rua torna-se desenho fixado 

por sua geometria urbana, sobreposto pelo desenho do fluxo contínuo estabelecido 

pelos diversos deslocamentos. Insisto, ainda, que podemos, a partir da consciência 

desse “deserto” urbano como lugar de não permanência fixa, construir a nossa 

percepção livre de imposições, tendo como ponto de partida e de chegada apenas 

as relações criadas pelos posicionamentos nos espaços de  permanência e não-

permanência.  
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Tetê Barachini, 2009,  map_object_1(9)_poa, tecido sintético e espuma, 410x260x5cm  

[Foto: Alice B. Torres] 

 

Ao ‘registrar’ os meus deslocamentos nas áreas de trânsito das cidades, proponho 

criar narrativas que se sobrepõem aos ‘mapas’ existentes. E destes, desprendo-me 

a ponto de não ter necessariamente uma relação objetiva e mensurável de 

localização em relação aos espaços, mesmo que ainda destes, seja devedora direta 

das experiências praticadas pelo meu corpo em suas áreas de circulação. Crio, 

assim, um ‘mapa’ narrativo dos meus percursos, que transforma a percepção do 

espaço físico em espaço mental. 

Mapas, que entendo como diagramas quando se apresentam bidimensionais, e que 

se transfazem em objeto quando materializados tridimensionalmente. Considero que 

o objeto pertence ao espaço e ao tempo presente e, no caso dos meus objetos, 

reconheço neles uma corporalidade ampliada que potencializa as relações 

subjetivas entre eles, o meio e o ‘espectador’ em um tempo de duração, pois a 

maleabilidade posta em sua materialidade amolecida recoloca ou se coloca 

propositora de espaços não projetivos, mas dobráveis. 
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Detalhe do desenho da captação por GPS dos percursos realizados por  

Tetê Barachini na cidade de Porto Alegre, + de 6 meses (2009-2010). 

 

 

A partir da impressão dos desenhos-registros retirados dos dados fornecidos pelo 

GPS, inicio o que considero meu processo criativo de transformação, executando os 

desenhos-diagramas projetivos que são representativos da memória das minhas 

sensações corporais sobre os meus percursos. Os processos de registros e as 

projeções imaginárias dos deslocamentos se entrecruzam em uma espécie de 

simbiose, porque mesmo existindo os desenhos-registros a partir do GPS, que 

traduzem os meus percursos de forma mensurável através de uma representação 

gerada por programas computacionais, estes são transmutados, diferenciados, e por 

vezes, tornam-se aparentemente autônomos em relação aos primeiros. Portanto, ao 

efetuar os deslocamentos com o GPS, o impulso gerador dos desenhos-diagramas 

ganhou outras implicações como a consciência efetiva da escala realizada entre as 

distâncias, os volumes topográficos e o tempo de percurso, sendo todos passíveis 

de mensuração.   
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Tetê Barachini, map_object_[12mc]stm, 490x90x10cm(aproximado), 2007. 

[Foto: Alinne Zucolotto] 

 

A leitura sobre os dados recolhidos tornou-se parte integrante da minha percepção 

do espaço urbano e dos desdobramentos que poderiam advir destes. No entanto, 

não me prendo a eles com a sua precisão de distâncias ou configurações gráficas 

representativas de seus dados reais e mensuráveis. Os desenhos evidenciam a 

relação de pertencimento do meu corpo aos espaços coletivos das cidades, na 

medida em que os registro e os vivencio cotidianamente. Permito-me realizar 

alterações sobre os mesmos dados recolhidos a fim de preservar a representação 

das minhas percepções, assim como manter lícita a minha autonomia imaginativa. 

Para a escolha da execução deste ou daquele ‘desenho-diagrama’, em um objeto-

mapa, mantenho o meu livre arbítrio ao praticar ajustes e alterações que considere 

importantes na tentativa de manter implícito, no trabalho tridimensionalizado, a 

minha percepção corporal em relação ao meio no qual transitei. 

Os espaços das ruas, e das calçadas, são como linhas passíveis de serem 

percorridas e de serem capturadas pelo GPS, somadas a elas, a percepção dada 

pela memória do corpo que transita resulta no meu imaginário em desenhos de 

linhas ‘tortas’ referentes ao espaço percorrido, compostas por fragmentos 

sobrepostos e justapostos pelo tempo de ocorrência nos deslocamentos e 
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permanências. São estas mesmas linhas que contêm seus vazios e seus cheios e 

que, ao presentificarem-se na terceira dimensão, adquirem além da espessura, uma 

cor representativa de sensações perceptivas e uma materialidade maleável. 

 

 

Tetê Barachini, 2009-2010, map_object_[2gps]poa, 410x260x5cm (aproximado),  

[Foto: Alinne Zucolotto] 

 

A geometria se constrói nos mapas captados, ponto por ponto, em coordenadas, 

dando forma ao inexistente, ao que passou, ao registro de algo que não está, o 

caminhar e o objeto maleável – o map_object – presentifica, assim, um percurso 

rotineiro e cotidiano sobre um espaço estriado que se apresenta linearmente 

enosado como uma “linha nômade”, portanto, abstrata e sobreposta. Existe, nestas 

linhas amolecidas, a vontade de ser 

 

uma linha que nada delimita, que já não cerca contorno algum [grifo 
do autor], que já não vai de um ponto a outro, mas que passa entre 
os pontos, que não para de declinar da horizontal e da vertical, de 
desviar da diagonal mudando constantemente de direção - esta linha 
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mutante sem fora nem dentro, sem forma nem fundo, sem começo 
nem fim, tão viva quanto uma variação contínua, é verdadeiramente 
uma linha abstrata, e descreve um espaço liso.(DELEUZE; 
GUATTARI, 2012, p. 224-225) 

 

Em uma entrevista sobre Leibniz, Deleuze (1992, p. 205) afirma que a dobra “não é 

um universal”, mas um “diferenciador, um diferencial”, porque “o conceito de dobra é 

sempre singular, e ele só pode ganhar terreno variando, bifurcando, se 

metamorfoseando [-se]”. E ainda afirma que 

 

cada um tem seus hábitos de pensamento: eu tendo a pensar as 
coisas como conjunto de linhas a serem desemaranhadas, mas 
também cruzadas. Não gosto de pontos, pôr os pontos nos is me 
parece estúpido. Não é a linha que está entre dois pontos, mas o 
ponto que está no entrecruzamento de diversas linhas. A linha nunca 
é regular, o ponto é apenas a inflexão da linha. Pois não são os 
começos e nem os fins que contam, mas o meio. As coisas e os 
pensamentos crescem ou aumentam pelo meio, e é aí onde é 
preciso instalar-se, é sempre aí que isso se dobra. (DELEUZE, 1992, 
p. 205) 

 

Os desenhos nos map_object  redimensionam os percursos essencialmente 

gráficos, passíveis de serem amontoados, pendurados, dobrados ou apenas 

largados, dando-lhes espessura. Nestes trabalhos, a linha tridimensionalizada 

objetual e maleável se formula como volume, e como seu oposto, reafirma a 

qualidade da bidimensionalidade, principalmente quando suas estruturas 

evidenciam-se planificadas e passíveis de serem dobradas sobre si mesmas como 

um ‘mapa’. Os objetos-mapas não são reféns de uma disposição final específica, 

pois a maleabilidade de suas estruturas evidencia e auxilia a reversibilidade 

desconstrutiva permanente das suas disposições no espaço e, principalmente 

quando estes objetos se entregam a uma proximidade corporal junto ao outro. Os 

map_objects aparentemente se desconstroem por sua maleabilidade e entregam-se 

em ‘aberto’ ao outro para a experimentação e a diluição de sua própria referência 

primeira. 
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Meus deslocamentos não se propõem como narrativas através de referenciais 

cartográficos. Embora exista a captação pelo GPS das trilhas urbanas que faço, 

prefiro me sobrepor aos ‘mapas’ representativos e deles me desprender a ponto de 

apenas restar o deslocamento linear de fragmentos de tempo. Mesmo sendo 

devedora direta das experiências praticadas pelo meu corpo em suas áreas de 

circulação urbana, ao me desapegar da captação mensurável destas localizações, 

invento o ‘mapa’ dos meus percursos, que transformam a percepção do espaço 

físico em meu espaço mental, e entrego ao outro – o sujeito –  um objeto maleável, 

dobrável, amolecido. Os map_object são os meus mapas, meus percursos 

cidadinos, meu rotar cotidiano e meus tempos de experimentação urbana, 

representativos de uma percepção pessoal do espaço liso que se formula sobre o 

espaço estriado urbano, com suas geometrias disformes ou poliformes. 

  

NOTAS 

                                                 
1  Compreendo como série map_object trabalhos do período de 2006 a 2013. As cidades que foram abordadas 
com os trabalhos são: Santa Maria-RS, Porto Alegre-RS, São Paulo-SP, Florianopólis-SC, Rio de Janeiro –RJ,  
Lisboa-Portugal e Paris-França.  
2  Site do Projeto DEUSAMORNA: www.ufsm.br/deusamorna 
3  GPS – Sistema de posicionamento por satélite americano. Além desse, existe o GLONASS russo e mais dois 
sistemas em processo de implantação: o GALILEO europeu e o GOMPASS chinês. 
4  Segundo Augé o não-lugar é composto de duas realidades complementares, de um lado os “espaços 
constituídos em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer)” e de outro “ a relação que os 
indivíduos mantêm com esses espaços” pela sua circulação.   Ver AUGÉ, Marc. Não-Lugares: Introdução a 
uma antropologia da supermodernidade. Campinas, SP: Papirus, 2005. 
5  Ver sobre espaço liso e estriado em: DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O liso e o estriado. IN Mil platôs: 
Capitalismo e esquizofrenia. V. 5. São Paulo: Editora 34, 2012. 
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