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RESUMO  
Este artigo parte de questões que emergem da pesquisa em curso em Poéticas Visuais 
(PPGAV–UFRGS), intitulada Ruínas: Modos de habitar. Nesta pesquisa, as ruínas das 
cidades de Rio Grande e Pelotas são os cenários das cartografias, que se dão por meio da 
fotografia e da experimentação de diferentes técnicas, na imersão na relação entre o corpo 
e a paisagem (urbana), por meio de deslocamentos. O processo de criação do livro de 
artista Modos de habitar: diário de percurso rumo ao pequeno território entre, traz 
importantes questões conceituais e metodológicas da pesquisa, explicitadas a partir da ideia 
de cartografia do abandono e do deslocamento como prática estética, fazedora de 
paisagem.   
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ABSTRACT 
This article is based on issues that emerge from the ongoing research in Visual Poetics 
(PPGAV–UFRGS), entitled Ruínas: Modos de habitar. In this research, the ruins of the cities 
of Rio Grande, and Pelotas are scenarios for cartography, which are made through 
photography and experimenting with different techniques, that occur in the immersion in the 
relationship between the body and the (urban) landscape through offsets. The process of 
creating the artist book Modos de habitar: diário de percurso rumo ao pequeno território 
entre, has important conceptual and methodological issues of the research, explained from 
the abandonment mapping idea and displacement as aesthetic practice that makes 
subjective landscapes.  
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Dez gerações olhando fixamente para uma mesma pedra  

talvez conseguissem observar o seu desgaste natural 
Nuno Ramos 

 
  

Ruínas falam do silêncio, do imaterial, do abandono, mas também das memórias 

ligadas aos objetos remanescentes daquilo que foi. Estas são algumas questões que 

emergem da pesquisa em curso em Poéticas Visuais (PPGAV-UFRGS), intitulada 

Ruínas: Modos de habitar.1  

Proponho-me a pensar sobre questões em devir do processo poético, que saltam da 

produção, tomando uma de minhas recentes produções, o livro de artista de título 

Modos de habitar – diário de percurso rumo ao Pequeno Território entre2,  como 

base para pensar algumas questões conceituais, como a prática fotográfica sobre as 

ruínas como cartografias do abandono, o deslocamento como prática estética e a 

narrativa como prática formadora de paisagens. 

Este livro de artista foi apresentado como trabalho final à disciplina de “Pequeno 

Território, Mapas Poéticos”, ministrada por Renata Requião, a qual cursei como 

aluna especial no PPGAV–UFPel, no primeiro semestre de 2015. A entrega do mapa 

poético e do ensaio final coincidiu com os primeiros meses de aulas do mestrado de 

Poéticas Visuais junto ao PPGAV-UFRGS, tornando todo o processo de criação 

permeado pelas trocas efetuadas na disciplina “A palavra na arte, textos de artista”, 

de Elida Tessler, na tessitura de relações entre a palavra e a imagem.  

Como obra única, Modos de habitar é um livreto feito manualmente, composto por 

dobras, tendo a dimensão de 15x15 fechado. Meu propósito era criar uma narrativa 

visual sobre as ruínas cartografadas nos meus deslocamentos entre o bairro que 

moro em Rio Grande, a Praia do Cassino, e o Instituto de Artes, em Pelotas. A 

escolha do formato quadrado partiu do instrumento de captura das imagens digitais 

mais recentes, que eram veiculadas como diário de percurso em aplicativo de 

compartilhamento de imagens. A construção do mapa se dá a partir da observação 

destes diários em imagem, e de meus arquivos analógicos, de diferentes momentos 

em que vivi na cidade de Pelotas, e também dos arquivos das incursões à localidade 

da Marambaia.3  
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A união das imagens fotográficas (digitais e analógicas) é pensada a partir de dobras, 

em que a superfície do papel fotográfico se apresenta como livro, e também na 

construção de ensaios de palavra-imagem, criados a partir de intervenções manuais 

sobre a superfície do papel fotográfico, e da sobreposição de diferentes trechos da 

obra Cujo, de Nuno Ramos (2015), em papel vegetal, com escrita manual.  

 
Beatriz Rodrigues (1984) 

Frame do vídeo “Modos de habitar – uma leitura”, 2015 
Disponível em: https://vimeo.com/143879008 

 
 

A relação com a obra de Nuno Ramos se faz presente também em algumas das 

intervenções manuais sobre as fotografias, que ocupam a parte final da narrativa 

visual do mapa, como o uso da frase Comecei a arrancar a pele das coisas. 

 
Beatriz Rodrigues (1984) 

Frame do vídeo “Modos de habitar – uma leitura”, 2015 
Disponível em: https://vimeo.com/143879008 

 

https://vimeo.com/143879008
https://vimeo.com/143879008
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Algumas questões se mantêm constantes, e pensar a construção de um mapa para 

o encontro com ruínas traz um paralelo na linguagem, como em Robert Smithson 

(2006), em que “um senso da Terra como um mapa se submetendo à disrupção leva 

o artista à percepção de que nada é certo ou formal. A própria linguagem 

transforma-se em montanhas de escombros simbólicos” (p. 194). 

Na perspectiva adotada, habitar é narrar, “fotografar silêncios”, povoá-los. Fazer a 

memória destes lugares de abandono novamente vibrar. Como na Teoria da viagem 

de Michel Onfray (2009), “deixaremos a escolha de um lugar, a eleição de um 

destino a essa língua estrangeira falada por nós através do nosso corpo” (p.22). 

Acompanhando o mapa/ diário de percurso, Se esta carta chegar é um ensaio em 

formato de carta, um mergulho nas relações memoriais da experiência nas estradas, 

o que remete às lembranças no caminhão de meu pai, na mais longínqua infância. 

Trago alguns excertos que se relacionam com as narrativas visuais: 

 
Queria te inserir um pouco mais nas minhas paisagens, e sinto que 
relatar estas passagens possa vir a ser um modo de habitarmos 
juntos estes lugares – universos em devir.  
Como a planta habita a casa. 
Como a casa é habitada também por memórias. [...] 
 
As ruínas habitam as bordas. Beira de estrada, beira do sistema, 
deslocadas no tempo, habitando temporalidades múltiplas. Você 
consegue percebê-las pelo caminho? 

Naquela saída 57, rumo à Marambaia, por duas vezes segui aquela 
estradinha de chão, e encontrei a casa rosa. As plantas tomavam 
conta do lugar. Era a natureza se apoderando novamente do que 
sempre foi seu. Naquela paisagem foi que me fiz planta e me fiz 
casa. Demorei para conseguir voltar. 

A Marambaia é a outra margem. Ainda em Rio Grande, é um 
território de ligação e afastamento. O São Gonçalo separa ou une? A 
ponte une e cria paisagem também. 
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Beatriz Rodrigues (1984) 

Marambaia, a natureza se apodera (2015), em Modos de habitar: diário de percurso rumo ao 
Pequeno Território entre (2015) 

Montagem sobre três fotografias digitais. 4x15 cm sobre página branca de 15 x 15 cm 
Fonte: acervo pessoal 

 
 
 

A escolha da apresentação sequenciada das imagens, além de criar uma narrativa, 

configura a criação de uma paisagem: 

 
Beatriz Rodrigues (1984) 

Marambaia, a natureza se apodera (2015), em Modos de habitar: diário de percurso rumo ao 
Pequeno Território entre (2015) 

Montagem sobre três fotografias digitais. 4x15 cm sobre página branca de 15 x 15 cm 
Fonte: acervo pessoal 

 

Dizem que ali já foram arremessados mísseis da Nasa, na época da 
ditadura. 
Tenho notícias também em fotos, e a paisagem dali também mudou 
bastante. Já não há mísseis, como deves estar pensando, parece 
meio bobo e óbvio, mas só fui perceber que ali era o que ali é depois 
de já ter passado. Enquanto passava não lembrava dos mísseis de 
outrora, só havia lugar para o arrebatamento de encontrar um espaço 
deslocado no tempo, terreno amplo que corta os bairros internos ao 
bairro, um corte na expansão urbana que ainda mantém a vegetação 
do Cassino da infância. Por pouco não colhi carquejas. Das linhas, 
criei um horizonte. 
Encontrei sofá, cadeira, um armário de cozinha azul, um grande 
alfabeto colorido espalhado entre os arbustos. Pensei que ali estava 
posta a casa, e então a ideia de habitar a própria paisagem. Modos 
de habitar o que em nós, habita. De lá também foi difícil sair. Uma 
trilha indicava o caminho, mas novamente, entrada/saída 
interrompida. Foram tantos os descaminhos que nem sei como estou 
aqui agora 

 



 

1434 VEJO RUÍNAS POR ONDE PASSO, CRIO PAISAGENS QUANDO ME DESLOCO 
Beatriz Rodrigues Ferreira / Mestranda PPGAV – UFRGS 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

Interesso-me em trazer diferentes vozes para o trabalho, no intuito de possibilitar 

que diferentes percepções e leituras sejam assumidas às ruínas. Neste sentido, a 

prática cartográfica possibilita a coleta destas múltiplas vozes, dadas na experiência 

do corpo em relação com a cidade, e em relação com os outros corpos que a 

vivenciam. Na busca por uma definição do método cartográfico aplicado à produção 

em artes visuais, Denise Mairesse (2003) postula que a cartografia “registra as 

paisagens que se conformam segundo sua afetação pela natureza, pelo desenho do 

tempo, pela vida que por ali passa. E o cartógrafo é aquele que traça ou mapeia o 

cartograma” (p. 261). Fotografar é um ato solitário, mas também iminentemente 

social, e nesta pesquisa a prática de campo é configurada por uma abertura prévia 

ao encontro com a alteridade – e em assumir estas diferentes vozes como 

constituintes do trabalho, assim como formadoras de paisagens. 

Como registro da experiência, numa base cartográfica, na qual penso toda minha 

produção, a experiência do percurso, o deslocamento, torna-se uma entrada sobre 

as questões da pesquisa, na medida em que a prática se desdobra também em 

reflexão conceitual. 

Deslocamento como prática estética | narrativa como prática formadora de 

paisagens 

Jorge Larrosa (2002), apoiado na filosofia benjaminiana, é um aliado para refletir 

sobre o conceito de experiência, uma prática de “dar sentido ao que nos acontece”, 

sendo que o que nos acontece difere da mera informação. A informação é 

compreendida como excitação momentânea que não deixa vestígios. Vivemos em 

uma era da informação contínua, ininterrupta, de rapidez e efemeridade. Assim, são 

necessárias pausas para adentrar aos enunciados e às visibilidades, pois a cidade e 

sua constante transformação também pode se apresentar como mera informação, 

sem nos atravessar, no entanto. O sujeito da experiência pressupõe uma 

disponibilidade fundamental, como a abertura para o inesperado, da ordem do 

acontecimento (presente, atual), impresso também na ideia de passagem e 

travessia: “componente fundamental da experiência: sua capacidade de formação ou 

de transformação” (LARROSA, 2002, p. 25). 
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A ideia de deslocamento é importante, pois acolhe a caminhada e também as 

viagens, percursos nas estradas, sempre sobre a perspectiva da errância4, do 

encontro, não assumindo um projeto anterior, mas a abertura para um estado de 

espreita às possibilidades da própria experiência de caminhar/deslocar-me e 

fotografar as cidades, compreendendo-as como campo, cartográfica e também 

etnograficamente,  visto que sempre me preocupei em buscar relatos, narrativas 

sobre estes lugares abandonados, seja com passantes ou com moradores do 

entorno, assumindo-as como parte do trabalho. Neste sentido, sinto-me como uma 

catadora destes pequenos ecos, estas possibilidades narrativas que vibram destes 

lugares em ruínas, destas Casas-mudas5, e que sempre se dão na experiência do 

corpo na cidade, cartografando elementos dos encontros que só se possibilitam por 

esta integração. 

Enquanto construção subjetiva, toda paisagem se apresenta também como 

abordagem perceptual, e neste sentido, lidamos com uma diversidade de 

abordagens perceptuais: “É sempre a ideia de paisagem e a de sua construção que 

dão uma forma, um enquadramento, medidas a nossas percepções – distância, 

orientação, pontos de vista, situação, escala” (CAUQUELIN, 2007, p. 10–11). Isto 

implica em pensar a paisagem como uma construção não apenas imagética, mas 

também subjetiva, pois se trata de um recorte no qual estão em jogo nossos olhares 

sobre o mundo, o que escolhemos pinçar, o que nos toca e perpassa: estão 

colocados os nossos afetos, e, por consequência, o modo como esta paisagem nos 

chega, como nos relacionamos com ela, levando a como podemos ressignificá-la, 

criando novas paisagens. 

Ruínas: cartografias do abandono 

Das questões sociais e culturais que emergem da temática das ruínas, busco refletir 

sobre a memória, em especial a memória ligada aos lugares do cotidiano, como a 

casa. Essencialmente afetiva, compreendo-a como o lugar onde as memórias são 

produzidas, na leitura de Bachelard (1993): “A função de habitar faz a ligação entre o 

cheio e o vazio. Um ser vivo preenche um refúgio vazio. E as imagens habitam. 

Todos os cantos são frequentados, senão habitados” (p. 149). 
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Neste sentido, a obra de Robert Smithson me ajuda a pensar sobre questões 

cruciais. Não a trato a partir de um paralelo formal, mas de potencialidades 

conceituais, como os fenômenos de destruição, a partir da noção de entropia, em 

um movimento da própria natureza, do acúmulo de matéria que está em constante 

modificação. Em Uma sedimentação da mente: projetos de terra, Smithson (2006) 

fala que seus non-sites contêm fisicamente a disrupção do site. O recipiente, para o 

artista, é um mapa tridimensional, embora um fragmento de uma fragmentação 

maior, é ainda vestígio: “contém a falta de sua própria contenção. Não há mistérios 

nestes vestígios, nem traços de um fim ou de um começo” (p. 195). Neste sentido, o 

chão torna-se um mapa. Interessa-me a possibilidade de, a partir do fragmento, 

pensar a ruína como vestígio de entre-tempos, elaborando relações entre passados 

e futuros remotos, ou entre passados e futuros possíveis; de pensar modos de ver 

ou de criar ficção a partir do que é memória, mesmo que em uma camada, 

estratificada, fragmento de fragmento. 

Aqui já se encontram ideias fundamentais que conduzem sua produção, a própria 

ideia de entropia, que será desenvolvida em obras sequentes, como Hotel Palenque, 

com a sequência de fotografias que mostram o hotel mexicano, cuja construção não 

concluída já se transforma em resto, ruína, e em Um passeio aos monumentos de 

Passaic, texto em que apresenta sua experiência de deslocamento pelos 

monumentos arruinados da cidade de Passaic, nos Estados Unidos, partindo de 

algumas fotografias que registram este percurso. Nesta cidade em que o 

desenvolvimento foi estacionado (e a partir desta podemos pensar em todas as 

cidades), em que construções, mesmo não acabadas, assumem o status de 

abandono, estas reflexões falam muito sobre os movimentos econômicos na 

sociedade capitalista contemporânea: “O presente se precipitava para frente e para 

trás em um tumulto de ‘des-diferenciação’, para usar o termo de Anton Ehrenzweig 

para entropia” (SMITHSON, 2006, p. 195). 

Seu pensamento sobre arte e as relações com os materiais são interessantes para 

pensar a ideia de ruína. Ao falar sobre os Jardins Ingleses e a ideia de ‘natureza 

ideal’, ordem contemplativa e a própria ideia de paisagem na pintura. A partir de 

Greenberg, Smithson remonta aos românticos e ao charme gasto presente na ruína: 

“esses ‘traços de jardim’ parecem parte do tempo e não da história, parecem estar 
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envoltos na dissolução do ‘progresso’” (p. 188). Assim, a ruína remete aos diferentes 

níveis de sedimentação, às camadas, nas quais é proporcionado o encontro entre 

futuros e passados, aliando à matéria que se degenera o estado de fascínio e a 

relação de traços de memória, no próprio processo de decadência material, como se 

pode perceber na seguinte passagem: 

Os estratos da Terra são um museu remexido. Incrustrado no 
sedimento está um texto contendo limites e fronteiras que fogem à 
ordem racional e às estruturas sociais que confinam a arte. A fim de 
ler as rochas, temos de tomar consciência do tempo geológico, e das 
camadas de material pré-histórico enterradas na crosta da Terra. 
Quando se escavam os sites de ruínas da pré-história, o que se vê é 
um monte de mapas em destroços, que perturba os limites históricos 
de nossa arte atual. Um entulho de lógica confronta o observador à 
medida que ele olha para dentro dos níveis de sedimentações. As 
grades abstratas contendo a matéria bruta são observadas como 
algo incompleto, quebrado e espalhado. (SMITHSON, 2006, p. 194) 

O embate entre presente e passado está impresso na ruína, enquanto matéria que 

dá passagem ao tempo, ao envelhecimento, ao desmoronamento: uma matéria 

destituída de valor social aparente, na medida em que estas materialidades se 

configuram como “restos”. Georg Simmel (IN: ÖELZE e SOUZA, 2005) se refere à 

ruína como uma forma presente do passado, que deflagra, na arquitetura, o conflito 

entre natureza e cultura:  

[...] a ruína da obra arquitetônica significa que naquelas partes 
destruídas e desaparecidas da obra de arte outras forças e formas – 
aquelas da natureza – cresceram e construíram uma nova totalidade, 
uma unidade característica, a partir do que de arte ainda vive nela e 
do que de natureza já vive nela. (p.136)  

Paul Ricoeur (2007), apresenta a noção de rastro como presença da ausência. Em 

tal perspectiva, permanecer é sinônimo de duração, o que remete ao estado de 

latência das imagens do passado, em especial sobre a materialidade da ruína, em 

que as relações entre passado e presente não se distinguem, formando parte das 

camadas memoriais impressas na matéria.  

A resistência da matéria, da qual aos poucos – em um processo de longa duração – 

a natureza se apodera, é evidenciada em percursos em que uma mesma casa se 

torna objeto cartografado em diferentes anos, como nas páginas sequentes, em que 

a primeira imagem é digital, e a segunda o resultado de um cromo 135 revelado em 

cross-process (C-41): 
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Beatriz Rodrigues (1984) 

Frame do vídeo “Modos de habitar – uma leitura”, 2015 
Disponível em: https://vimeo.com/143879008 

 

Neste sentido, a ruína é tomada como uma resistência da força vertical, erguida pelo 

homem, dada em relação à gravidade da natureza que consome a matéria.  

Esta reflexão direciona a outras questões, como a passagem do tempo sobre a 

matéria e o abandono, elementos estes que perfazem toda minha produção, desde a 

época em que não me pensava artista visual. São mais de dez anos cartografando 

as transformações urbanas da região sul do Rio Grande do Sul através da fotografia. 

O instigante diálogo que se dá na experiência da pós-graduação me ajuda a olhar 

para este arquivo enquanto possibilidade de criação, e também a seguir apostando 

nos deslocamentos, na experiência que se dá in loco, na cidade, a partir da cidade... 

E nas cidades que crio. 

 

 

Notas  

1. Pesquisa orientada pela Profª Drª Marilice Corona. 
2. Este trabalho fez parte da exposição coletiva de livros de artista “Dos lugares aos livros, dos livros aos 
lugares”, organizada pelo Grupo Lugares-livro (CNPq/UFPel), coordenado pela Profª Drª Helene Sacco, dentro 
da programação da Feira do Livro de Pelotas, no Casarão II, em novembro de 2015.  
3. Vivenciei algumas “expedições” à Marambaia junto ao Grupo Deslocamentos, Observâncias, Cartografias 
Contemporâneas (DESLOCC, UFPel/CNPq), coordenado pelas professoras Duda Gonçalves e Alice Monsell, o 
qual participei ativamente em diversas proposições artísticas e exposições entre 2012 a 2014. A Marambaia é 
uma localidade que fica na divisa entre os municípios de Rio Grande e Pelotas, a última faixa de terra antes do 
Canal do Rio São Gonçalo. No início do século XIX era um abastado balneário da sociedade pelotense, sendo 
hoje uma localidade com poucos moradores, e algumas casas coloniais em estado de arruinamento. 

https://vimeo.com/143879008
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4. Deambulações, derivas, situações urbanas, em que tenho como intercessores do pensamento as obras de 
Benjamin (1989) sobre o flanêur, a tese de Michel de Certeau (2005) sobre as enunciações pedestres, os 
escritos dos Situacionistas (IN: JACQUES, 2003), e a obra Walkscapes de Francesco Careri (2002). Estes me 
ajudam a compreender as experiências estéticas com a cidade como práticas poéticas. 
5. O conceito de Casas-mudas foi anteriormente desenvolvido no capítulo “Casas-mudas, ruínas anônimas” do 
TCC de Bacharelado em História “Faço um filme da cidade sob a lente do meu olho: ensaios sobre fotografia, 
paisagem urbana e ruínas” (FURG, 2007). Nele, apresento uma relação entre o fechamento material e simbólico 
das casas, pensando-as como matéria afetiva, onde se depositam memórias. Seu fechamento seria encarado 
como uma tentativa de emudecimento simbólico destas memórias, ou desta potência memorial. 
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