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RESUMO: Este texto contextualiza a produção artística contemporânea refletindo sobre a 
hibridização de processos – práticas entre linguagens, considerando especificamente a 
articulação entre a mobilidade urbana e as tecnologias moveis, enquanto um exercício 
poético entre deslocamento espacial físico, memória e registro dos percursos e cotidiano 
das pessoas. Primeiramente, introduz-se o conceito de diagrama imbricado com o de 
pattern conforme Alexander (1973), enquanto articulações entre a forma gráfica e as 
relações topológicas de uma situação espacial. Em seguida apresentam-se os projetos 
artísticos GPS movies1 (2004), GPS movies 2 (2005) e The Invisible Shapes of Things 
Past(1995-2007), como proposições artísticas que materializam a relação 
indivíduo/ambiente/memória e pela formulação de patterns evocam novas instancias de 
linguagem. 
 
Palavras-chave: Design e arte, tecnologias moveis, cartografias urbanas, memoria e 
percursos 
 
 
ABSTRACT: The text is concerned with the contemporaneous artistic production to reflect 
about hybridisation of processes - practices among languages. It imports to consider 
specifically the articulation of urban mobility with mobile technologies as a poetic exercise 
among physical spatial displacements, memory and tracks of people’s everyday routines. 
Firstly, the concept of diagram and pattern, according to Alexander (1973), explains 
articulations between graphical form and topological relationships of a spatial situation; and 
after, artistic projects GPS movies 1 (2004), GPS movies 2 (2005), and The Invisible Shapes 
of Things Past (1995-2007) are presented as artistic propositions that make visible practices 
to comprehend the individual, ambient, and memory relationships, formulating patterns to 
evoke new instances of language. 
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Introdução 

Este texto contextualiza a produção artística contemporânea, que articula a 

hibridização de linguagens como prática processual e não somente em composição 

visual. Neste sentido, para O’Rourke (2013, p.154) o fazer poético implica em 

organizar-se além da justaposição de elementos distintos para constituir “a estética 

do híbrido”. Pretende-se considerar especificamente a articulação da mobilidade 

com tecnologias GPS (Global Positioning System) enquanto um exercício poético 
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que compõe o deslocamento espacial físico, a memória e o registro dos percursos 

das pessoas. Importa compreender que no contexto destas tecnologias moveis a 

construção desses rastros implica em construir visualidades e/ou sonoridades 

modelizadas por formulações matemáticas. Estas definem uma sequência 

cronológica de pontos geográficos situados e monitorados, que passa a ser 

compreendida também como diagrama. 

Entende-se o conceito de diagrama, imbricado com o de pattern, como articulações 

entre a forma gráfica e as relações topológicas de uma situação, que são 

configuradas 

pela sobreposição da organização de conexões, de pontose ligações 
(grafo), pela definição das regiões (que podem ser fronteiras ou pólos 
atratores), ou ainda pelo uso de coordenadas, em que os eixos 
cartesianos representam variáveis arbitrárias (tempo, posição, 
distância, ou qualquer outra grandeza julgada adequada) (VASSÃO, 
2008, p.188-189). 

O diagrama é, portanto, uma construção visual da organização – possíveis 

formulações que potencializam a elaboração de patterns (ALEXANDER, 1973). 

Neste sentido, importa investigá-los como níveis de abstração[1], que definem 

princípiose contemplam variações e assimetrias; o termo pattern aponta para um 

modelo conceitual, que decodifica e codifica por exemplo modos de uso e de 

comportamento, e não prioritariamente um módulo visual, a ser repetido (com 

movimentos de rotação, translação, espelhamento) para definição de uma dada 

superfície. Um exemplo, para o autor é a representação visual do fluxo de tráfego 

(figura1), que indica diretamente a forma da rotatória capaz de suportar o 

deslocamento dos veículos nos momentos de pico; a intersecção das ruas ordena 

acessos mais estreitos e outros mais largos para contemplar a densidade dos 

movimentos. Assim, a forma diagramática apresenta-se como uma configuração 

visual, capaz de potencializar a construção de significados e, desta forma, implicar 

em outras realidades perceptivas. 
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Figura1: Forma diagramática de um entroncamento viario. 

Fonte: (ALEXANDER, 1973, p.88) 

Formulações diagramáticas: processos de visualização 

Para contextualizar teoricamente o processo de elaboração de visualidades 

enquanto a formulação e o encadeamento de distintos níveis de abstração, toma-se 

de Alexander (1973, p.85) a sua proposta de “invenção de diagramas” como modelo 

de organizar demandas e forças da percepção e observação de uma situação do 

real. Para o autor, tanto a representação de uma molécula de benzeno quanto os 

desenhos de Theo van Doesburg expressam as interrelações e tensões dos arranjos 

físicos, sejam estes os átomos ou as estruturas arquitetônicas pré-fabricadas, 

respectivamente. Neste processo busca-se nomear os aspectos plásticos da 

configuração física –“formdiagram”, bem como compreender as propriedades e 

limites funcionais – “requirementdiagram” (Ibid, p.86) determinantes para a 

formalização de uso e práticas, e, portanto, de significação. O “constructivediagram” 

(Ibid, p.88) estabelece uma síntese – articulações projetuais entre os requisitos e a 

forma – que quanto mais complexa potencializa seu uso em outros contextos. 

O diagrama construtivo pode descrever o contexto e a forma. Ele nos 
oferece uma maneira de compreender o contexto e um modo de 
procurar pela forma. Porque ele gerencia ambos, simultaneamente, 
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oferece uma ponte entre as demandas e a forma, e por isso é a mais 
importante ferramenta no processo de projetar (Ibid, p.92). 

Reconhecendo este processo construtivo de diagramas como um exercício de 

visualização, retoma-se Manovich (2012) e sua definição do termo “media 

visualization”. Afirma como a tradução das imagens em uma nova expressão, capaz 

de revelar patterns pelas formulações, que se organizam a partir de metadados 

(data, lugares, autores), de propriedades visuais (composição, orientação de linhas, 

contraste, textura, etc) e/ou de conteúdo (reconhecimento de face). Para o autor, é 

possível selecionar termos que definam propriedades e atributos do meio 

audiovisual, como mudanças de movimento, posições de câmera, planos e 

enquadramentos, e outros aspectos de linguagem, para conduzir as transformações 

na criação de novos objetos visuais. Neste sentido, reafirmando Manovich (2013), 

entende-se que a autonomia das mídias se mantém na própria linguagem, isto é, 

nos modos específicos de organizar e de acessar os dados; mas, todo exercício de 

criação que valida processos de hibridização em sua estrutura constitui-se sem 

limites e propõe-se a inventar. 

Poéticas: metáforas materiais 

Considerando o conceito de “media visualization” (MANOVICH, 2012), apresentam-

se a seguir os projetos de arte GPS movies 1 (2004), GPS movies 2 (2005) e The 

Invisible Shapes of Things Past(1995-2007), na medida em que exploram o potencial 

da hibridização de meios, combinando motion-capture data com áudio, fotografia e 

video; neste processo de tradução cada elemento de linguagem torna-se índice - 

metadado, na medida em que aponta a relação da imagem e/ou áudio com os 

percursos das pessoas no espaço. Buscam-se informações que acrescentem aos 

mesmos outros modos de organização. Assim, articula-se a mobilidade com o traço 

– rastro das passagens, vestígios dos caminhos percorridos, enquanto cartografias 

em movimento.  

Neste sentido importa resgatar o conceito de “metáfora material” de Hayles (2002, 

p.22) pois articula o diálogo entre textos e artefatos físicos, e permite compreender a 

interface como uma rede de símbolos e materialidades que estruturam as relações 

de construção e de leitura de mundo. Para a autora, modificar o artefato material 
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implica em transformar o contexto e as especificidades de interação com as 

palavras, o que inevitavelmente estabelece outras significações, mas também 

podem potencializar estas relações quando as trocas acontecem a partir de 

“inscrições tecnológicas” produzidas (HAYLES, 2002, p.24). As articulações entre 

conteúdos e os resultados midiáticos – como o audiovisual, a fotografia, a imprensa 

– produzem marcas/inscrições nos suportes, sejam elas diversas em suas 

materialidades como impressões de luz na fotografia, ou de tinta na mídia impressa. 

A autora considera que o contexto digital também apresenta inscrições, na medida 

em que toda informação, seja visual, sonora, textual, correlaciona mudanças de 

polaridades elétricas com o código binário, e ainda articula subsequentes camadas 

de distintas linguagens de programação. 

Os projetos, GPS movies 1, em Saint Denis em 2004, e GPS movies2, em 2005, dos 

artistas Liliane Terrier e Daniel Sciboz, significam as inscrições midiáticas no campo 

da memória simbólica, na medida em que evocam inter-relações entre os registros 

audiovisuais e os deslocamentos das pessoas nas cidades. Estas cartografias 

urbanas são modelizadas pelas tecnologias de monitoramento e de visualização, e 

propõem a reconstrução dos percursos e das vivências, na medida em que inserem 

a localização e as perspectivas do indivíduo na captação das imagens. Ambos 

projetos compõem a performance coletiva das pessoas explorando a cidade de Paris 

e apresentam-se no formato de díptico [2]; enquanto o primeiro justapõe o vídeo 

capturado com um grafo 3D do traço cartográfico, o segundo articula relações de 

controle do registrodo vídeo pelo GPS.  

No projeto GPS movies 1 (figura2), os participantes, com GPS, webcam e um 

software proprietário, escolheram locais específicos da história da marcha 

parisiense, como as procissões da Igreja de Nossa Senhora até a Basílica de Saint 

Denis. O desenho do grafo recupera assim cada percurso registrado, com uma 

perspectiva subjetiva das distâncias percorridas, enquanto os participantes 

monitoravam a imagem do mapa plotado em tempo real no computador. 
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Figura2: Fotograma em díptico do percurso em Saint Denis. 

Fonte: http://www.ciren.org/ciren/laboratoires/gps_movies/index.html 

No GPSmovies 2 (figura3), duas equipes de estudantes realizaram o mesmo 

caminho ao mesmo tempo, mas em direções opostas. As equipes também estavam 

equipadas com um computador e uma câmera de vídeo, com acionamento 

sincronizado pelo GPS, para registrara calçada oposta; dependendo da longitude 

fatias regulares do terreno foram geradas com sobreposições posteriores do material 

filmado; apesar do mesmo deslocamento entre pontos físicos, os espaços 

percorridos apresentam-se com pontos de vista diferentes. Cada performance 

exibida tem duração de uma hora e meia, e apresenta-se como representação 3D, 

justapondo naturezas e linguagens midiáticas distintas. 

Figura3: Fotograma em movimento do percurso em Saint Denis. 

Fonte: http://www.ciren.org/ciren/laboratoires/gps_movies/index2.html 

O projeto The Invisible Shapes of Things Past, realizado durante o período de 1995-

2007 do grupo ART+COM [http://www.artcom.de/], discute a visualidade como o 

processo de tradução paramétrica da imagem em objeto-filme no espaço (figura3), 

enquanto materialidade da linguagem audiovisual que ganha dimensões distintas e 

atributos de escultura (figura4). 

Os frames de uma sequência fílmica são organizados no espaço, 
conforme o movimento da câmera com a qual eles foram capturados. 
Através desta tradução de frames individuais que consistem em 
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pixels individuais (elementos de imagem) para o espaço, objetos de 
voxels [3] (elementos de volume) são gerados (ARTCOM, 2007). 

Figura4: Movimentos no espaço da imagem capturada. 

Fonte: http://www.artcom.de/en/projects/project/detail/the-invisible-shape-of-things-past/ 

A proposta do grupo foi articular narrativas audiovisuais e materialidades – formas 

arquitetônica ou escultural – baseadas não na modelagem manual, mas em 

processos generativos computacionais. O projeto organizou-se em três momentos 

tecnológicos específicos: a aplicação (1995) insere uma representação digital no 

frame, posicionada conforme os metadados –espaço e tempo – de registro da 

cidade física (figura3); o modelo arquitetônico de realidade aumentada (1999) 

possibilita a perspectiva de 1a.pessoa para os percursos realizados (figura5); e 

esculturas (2006), produzidas com impressoras 3D, ganham uma dimensão física 

(figura 6). 

Figura5: Realidade virtual aumentada - Fonte: http://www.artcom.de/en/projects/project/detail/the-

invisible-shape-of-things-past/ 
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Figura6: Objeto 3D impresso. 

Fonte: http://www.artcom.de/en/projects/project/detail/the-invisible-shape-of-things-past/ 

Este projeto recupera registros visuais distintos da cidade de Berlin, sejam eles 

referencias temporais históricas e/ou espaciais, e gera objetos-filme – 

materializações da dinâmica de movimentos, sejam eles da câmera e/ou do 

indivíduo, que produz interlocuções com a narrativa. Estes objetos-filme explicitam 

patterns em formas, enquanto formulações sobre o processo do fazer que resultam 

em materialidades, sejam audiovisuais e/ou físicas. Os resultados estendem e/ou 

condensam a relação espaço/tempo, questionando modos de presença, ao criar 

outras dimensões de leitura. 

As tensões, direções e ângulos dos deslocamentos da câmera e/ou dos indivíduos 

enquanto filmam, modelizam o pattern, definindo abstrações destes acontecimentos 

e experiências em composições visuais. Considerando a afirmação de Alexander 

(1973, p.89) que “toda forma pode ser descrita de duas maneiras: da perspectiva de 

como se apresenta, e do ponto de vista da funcionalidade”, assume-se a descrição 

formal de uma composição plástica como possibilidade de expressão estrutural da 

mesma. Exercita-se na prática e significação da linguagem o reconhecimento de 

patternse o potencial articulador dos mesmos, como dinâmica de invenção de 

objetos visuais. 
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Considerações finais 

Retomando a afirmação inicial sobre as práticas como formulações diagramáticas 

que hibridizam tecnologias e linguagens, busca-se refletir sobre o contexto dos 

projetos GPS movies 1 (2004), GPS movies 2 (2005) e The 

InvisibleShapesofThingsPast(1995-2007) na medida em que definem uma estrutura 

imanente da relação entre indivíduo, ambiente e memória, que se apresenta nas 

distintas materialidades e propõe-se reconfiguraros dados culturais, conectando 

modos de viver e de comportar-se nos espaços, e assim, potencializar experiências. 

Os artistas buscam propor formas articuladoras de forças do ambiente urbano, 

compondo estruturas complexas, padrões contigentes da sociedade – fragmentos de 

tempo e espaço traduzidos em ações. Ao articularem redes e fluxos de informação – 

objetos e corpos físicos, tempos e espaços – os projetos implicam em considerar 

outras percepções e configurações de deslocamentos dos indivíduos que performam 

o cotidiano, e assim, elaboram a compreensão de mundo.O discurso audiovisual 

negocia orientações espaciais, constrói outras situações, e enquanto um artefato 

poético, conforme Lefebvre (1960) afirma, opera com momentos a serem repetidos 

enquanto se constitui. 

Enquanto os trabalhos GPS movies 1 e GPS movies 2 elegem a geolocalização dos 

registros realizados para situargraficamente a imagem audiovisual no espaço físico, 

especificamente o trabalhoThe InvisibleShapesofThingsPast questiona os atributos 

visuais de linguagem para apresentar os percursos realizados; este processo 

potencializa os traços de memória formulando materialidades outras, e como diria 

Alexander (1973), ilumina a percepção da natureza de mundo. 

 

 

Notas 

[1] “Os níveis de abstração, camadas de um sistema e módulos funcionais, contribuem decisivamente para que 
se consiga criar um modelo de um determinado complexo. Em um certo sentido, os níveis de abstração são 
representações de um sistema em que cada nível de abstração encompassa os detalhes de níveis inferiores, e 
os oculta. Neste sentido, a própria idéia de níveis de abstração é uma representação de conjuntos e sub- 
conjuntos que são ocultados, ignorados, em um determinado nível, para que a apreensão do sistema seja viável, 
ou seja, mantendo o número total de entidades mais ou menos fixo” (VASSÃO, 2008, p.135). 
[2] “Um díptico é também um tipo de ícone, cujas folhas se dobram para proteger a imagem durante o transporte 
e que são abertas para a veneração quando necessário. Estes dípticos são também chamados de ‘ícones de 
viagem’ (WIKIPEDIA). 
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[3] Um voxel representa um valor em um grid regular no espaço 3D. Voxel é uma combinação de volume e pixel, 
no qual o pixel é uma combinação de imagem e elemento. 
 

 

REFERÊNCIAS 

ALEXANDER, Christopher. Notes on the Synthesis of Form. Cambridge, MA; London, 
England: Harvard University Press, 1973. 

ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray.A pattern language, 
towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977. 

ARTCOM.The Invisible Shapes of Things Past. 2007. Disponível em 
<http://www.artcom.de/en/projects/project/detail/the-invisible-shape-of-things-past/>. Acesso 
emjulho 2014. 

HAYLES, N. Katherine. Writing machines. Cambridge, MA; London, England: The MIT 
Press, 2002. 

LEFEBVRE, Henri. The theory of moments and the construction of situations 
Internationale, Situationniste #4.1960. Disponível em 
<http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/moments.html>. Acessoemjulho 2014. 

MANOVICH, Lev. Media Visualization: Visual Techniques for Exploring Large Media 
Collections.In Media Studies Futures, ed. Kelly Gates. Blackwell, 2012. Disponível em 
<http://lab.softwarestudies.com/p/publications.html>. Acessoemjulho 2014. 

MANOVICH, Lev. Software takes command. New York: USA; London, UK: Bloomsbury 
Academic, 2013. Disponível em 
<http://issuu.com/bloomsburypublishing/docs/9781623566722_web>. Acesso em julho 2014.  

O’ROURKE, Karen. Walking and Mapping. Artists as Cartographers. Cambridge, MA; 
London, England: The MIT Press, 2013. 

VASSÃO, Caio Adorno. Arquitetura Livre: Complexidade, Metadesign e Ciência 
Nômade.Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: 
Universidade Estadual de São Paulo, 2008. 

 

 

Luisa Paraguai 
 
Professora, artista e pesquisadora no Programa de Doutorado e Mestrado em Design, 
Universidade Anhembi Morumbi. Mestre e Doutora em Multimeios pelo Instituto de Artes, 
UNICAMP. Consultora Ad Hoc da CAPES e FAPESP. Colaboradora da Leonardo Digital 
Review, MIT. Em 2011-2012 atuou como Advanced Research Associates no Planetary 
Collegium, Milão, Itália investigando interfaces multisensoriais e espacialidades urbanas. 
email: lapdonati@anhembi.br, website: http://www.luisaparaguai.art.br. 


