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RESUMO 
A presente discussão articula os campos das artes visuais, memória e cartografia social. 
Parte-se da concepção de forma-trajeto, proposta por Nicolas Bourriaud em diálogo com as 
noções contemporâneas de cartografia artística e social concebidas e problematizadas por 
Jesús-Martín Barbero. Concebe as práticas cartográficas como plataformas narrativas 
artísticas multissensoriais em diferentes espaço-tempos, como dispositivos de 
transformação social. 
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ABSTRACT 
The present discution operates in the intertwining of the field of visual arts, memory and 
social cartography. It starts from the conception of journey-form, poposed by Nicolas 
Bourriaud in dialogue with the contemporary notions of artistic and social cartography  
conceived by Jesús-Martín Barbero.. We conceive cartographic practices as geopoetics 
platforms for articulation of artistic multisensorial narratives in different space-times, as 
dispositives of social transformation. 
 
KEYWORDS 
Cartography, journey-forms, memory, displacements. 

 

 

 



 

 
AMARAL, Lilian. Geopoética: arqutetura de relações. Cartografia dos sentidos e laboratório nômade, In Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2903-2917. 

2904 

Introdução 
A presente reflexão busca construir uma cartografia cognitiva, um mapa mental que 

integra anotações pessoais e coletivas, resultantes de deambulações, registros 

audiovisuais, entrevistas e interações com territórios e seus habitantes urbanos, 

associadas a análises dos processos de gentrificação em zonas de conflito em 

regiões centrais de cidades contemporâneas, em especial no Brasil.  

Tomamos como base experiências contemporâneas em deslocamento como traçado 

de formas-trajeto, resultando ne construção de uma cartografia de mutação poétio- 

política dos espaços urbanos. Tais propostas integram Geopoética. Cartografia dos 

Sentidos. Laboratório Nômade. Proposta de investigação colaborativa, 

interinstitucional, internacional, da qual fazem parte pesquisadores do Programa de 

Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás / 

MediaLab BR, da Universidade Antonio Nariño de Bogotá, Colombia, da 

Universidade de Barcelona, Grupo de Pesquisa BR :: AC – Barcelona Recerca Art i 

Creació, Observatório de Educação Patrimonial da Espanha, Instituto Tear, RJ, entre 

outros, conforme apontaremos a seguir.de base qualitativa 

A investigação opera a partir de duas perspectivas metodológicas de bases 

qualitativas - co-pesquisa e co-(e)laboração. Como o próprio nome indica, considera-

se o entendimento da experiência investigativa e artística como a criação de um 

estado de co+elabor+ação, entre artista/professor/pesquisador, obra e público, 

tornados assim, como co-elaboradores. Propõe-se também pensar a experiência de 

uma obra como um trabalho, labor, que demanda um empreendimento, um 

investimento daqueles que se dispõe a esse exercício. Assim, à palavra elaboração 

agrega-se o prefixo “co”, lembrando que esta é sempre uma experiência coletiva e 

em processo performativo (ação). 

Formado na sua maioria por artistas plásticos / visuais, pesquisadores e docentes, 

os coletivos que integram a pesquisa-intervenção, atuam em diversas universidades 

e grupos de pesquisa no Brasil, América Latina e Europa, e configura-se enquanto 

rede de redes co-elaborativas. 

Nesta perspectiva aponta-se a cartografia como aposta metodológica de 

alargamento do campo de estudo das transformações urbanas e seus impactos 
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enquanto bens culturais. Parte de experimentações que envolvem processos 

multisensoriais, mediante sistemas de cartografia artística e social, configurando, 

desta forma, por meio da interação entre os grupos de pesquisa e respectivos 

territórios, uma rede de observatórios do patrimônio cultural em contexto ibero 

americano em processo.  

 

Geopoética: da forma trajeto à cartografia experimental 
A concepção de forma-trajeto proposta por Nicolas Bourriaud (2009) em diálogo com 

as perspectivas da cartografia artística e social, abarca a unidade de um percurso. 

Configura uma caminhada. O princípio de composição baseado em linhas traçadas 

no tempo e no espaço, desenvolve uma cadeia de elementos articulados entre si, 

desconhecendo a ordem de uma geometria euclidiana que lhe daria uma suposta 

unidade e harmonia. Tal abordagem complexa do espaço-tempo nasce de um 

imaginário nômade que concebe as formas em movimento e em interrelação 

constante. Imaginário no qual tanto a geografia quanto a história são territórios a 

percorrer, a iconografia do deslocamento global encontra, nos fluxos caóticos 

dessas formas-trajeto, seu ponto de inflexão.  

Os componentes de uma forma-trajeto, segundo o autor, não estão, 

necessariamente, em um espaço-tempo unitário. Esta pode remeter a um ou a 

vários elementos ausentes, distantes fisicamente, no passado ou no futuro. Trata-se 

de obra processual conectada com acontecimentos ulteriores e com lugares 

distintos, reúne, em um único espaço-tempo, coordenadas dispersas de um 

percurso de longa duração. Em tais casos, a obra de arte se apresenta sob a forma 

de processo em desenvolvimento, de uma disposição de sequências que fazem 

questionar sua presença objetiva, que transforma a sua intermitência em índice de 

um itinerário em processo: laboratório nômade. A forma-trajeto cartográfica 

resultante das práticas artísticas deslocadas, possuem tanto as características do 

mapa geográfico como a de rede de linhas de comunicação cruzadas. 

Uma das características comuns em relação aos projetos e práticas artísticas em 

discussão é a duração e dilatação do tempo.  O tempo mesmo se converteu em 

conteúdo. Nicolas Bourriaud nos informa, ao refletir sobre a estética relacional e 

seus contextos, que 
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[...] a produção de uma subjetividade que auto enriqueça de forma 
contínua o mundo, define de maneira ideal as práticas dos artistas 
contemporâneos que criam e colocam em cena dispositivos de 
existência que incluem métodos de trabalho e modos de ser; em 
lugar dos objetos concretos que delimitavam até agora o campo da 
arte, utilizam o tempo como um material. (BOURRIAUD, 2006:130-
131). 

Seguindo esta linha de argumentação, e em diálogo com as idéias de Bourriaud, 

tomamos partido do que se pode nomear como especificidade relacional. Mais do 

que afirmar diferenças, as práticas site-oriented atuais, especialmente analisadas 

por Mwon Kwon em seu artigo One place after  another: notes on Site 

Specificity”(1997) herdam a tarefa de demarcar a especificidade relacional a partir de 

negociações das tensões dos polos distantes e das experiências espaciais, quer 

dizer, endereçam-se às diferenças das adjacências e distâncias entre uma coisa, 

uma pessoa, um lugar, um pensamento, um fragmento ao lado do outro, mais do 

que evocam equivalências por meio de uma coisa após a outra.  

Diante desse panorama que tem caracterizado o lugar da arte contemporânea, seu 

embate com as diversas temporalidades na implicação dos modos de fazer artístico 

que operam processual e colaborativamente, evocamos algumas ideais do campo 

da geografia humana propostas por Milton Santos (2000) nas quais “as 

horizontalidades são zonas de contiguidade que formam extensões contínuas”, 

configurando o “espaço banal”, o que corresponderia ao espaço de todos: empresas, 

instituições, pessoas; o espaço das vivências.  Em tal espaço, conforme o geógrafo 

brasileiro,  

[...] todos os agentes são, de uma forma ou de outra, implicados, e 
os respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são 
imbricados. [...]  Em tais circunstâncias pode-se dizer que a partir do 
espaço geográfico cria-se uma solidariedade orgânica, o conjunto 
sendo formado pela existência comum dos agentes exercendo-se 
sobre um território comum. Nas horizontalidades funcionam, ao 
mesmo tempo, vários relógios, realizando-se, paralelamente, 
diversas temporalidades (SANTOS, 2000: 111-112). 

Desta forma, temporalidades e territorialidades operam um constante tensionamento 

entre espaços de fluxo e espaços banais, resultam na readaptação às novas formas 

de existência. Entendemos que tal processo é também aquele pelo qual uma 

sociedade e um território estão sempre à busca de um sentido e exercem, por isso, 

uma vida reflexiva. Assim, ainda segundo Milton Santos, 
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[...] o território não é apenas o lugar de uma ação pragmática, (...) 
comporta, também, um aporte da vida, uma parcela de emoção, que 
permite aos valores representar um papel. O território se 
metamorfoseia em algo mais do que um simples discurso e, constitui 
um abrigo” (SANTOS, 2000 : 115).  

 

No que se refere à relação entre território e experiência, podemos encontrar no 

campo da geohistória uma possível relação dialética entre espaço e tempo, 

superando, assim, a visão tradicional que predominou até pelo menos o início do 

século XX, a qual encarava o espaço geográfico como estático, como mero “marco 

natural” para a ação humana. Contudo, os campos disciplinares da história e da 

geografia se aproximam, possibilitando o que o que se passou a chamar de “tempo 

geográfico” e Allain Musset denomina de “geografia de longa duração” (Musset, 

2009). A realidade atual é mais facilmente compreendida ou apreendida a partir da 

relação espaço-tempo ou da “geografia de longa duração”, que permite conclusões 

muito mais pertinentes sobre essas diferentes realidades geográficas e urbanas que 

caracterizam a paisagem iberoamericana e ajuda-nos a compreendê-las no 

momento presente. A geohistória, em outras palavras, nos possibilita entender a 

cidade atual, tanto em sua dimensão social quanto espacial, a partir do nosso olhar 

sobre a cidade do passado. 

Com base nas contribuições destes variados campos, entende-se que somente as 

práticas culturais que tem essa sensibilidade relacional podem tomar encontros 

locais em compromissos de longa duração e transformar intimidades passageiras 

em marcas sociais permanentes.  

Geopoética: Rede de Redes. Configurando Arquiteturas de Relações. 

Geopoética. Cartografia dos Sentidos desenvolve-se em torno de pesquisas 

realizadas em colaboração com o Grupo de Pesquisa BR :: AC, Barcelona Recerca 

Art i Creació, da Universidade de Barcelona, coordenado por Josep Cerdá, artista 

sonoro e pesquisador. Configura-se na condição de projeto poético colaborativo no 

âmbito da pesquisa científica e prática cultural, resulta de experiências, 

deambulações, registros e narrativas artísticas. Geopoética: Cartografía dos 

Sentidos. Laboratório Nômade atua como observatório de transformações urbanas 

em contextos ibero americanos contemporâneos. Está centrado na análise do 

ambiente multisensorial em zonas de tensão e conflito, onde se tem produzido 
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mudanças bruscas de transformação urbana. Cada cidade, bairro ou rua tem um 

ambiente audiovisual, táctil diferencial que vai transformando-se e adaptando-se 

com o tempo. 

Trata-se, pois, de ler e apropriar-se da cidade não como um objeto ou uma forma, 

mas como escritura que se desfaz e refaz cotidianamente em muitos planos e com 

muitos diferentes materiais, assim como dela participam tanto gestores como atores, 

tanto governantes como cidadãos. A cidade, ainda hoje, se escreve no mais antigo e 

denso modo de escritura: o do palimpsesto. Se no passado o palimpsesto resultava 

da escrita em pedaços de cera que eram apagados, ao reescrever no mesmo 

suporte, mesclavam-se muitos fragmentos, pedaços de palavras ou frases das 

escrituras anteriores, emergindo palavras mescladas às da nova escritura. Agora, o 

palimpsesto é a escritura que se faz não apenas com o que se escreve no presente, 

mas também com todos os resíduos que resistem e operam desde a própria 

memória do suporte e da sua materialidade. Assim está escrita a cidade. Martín 

Barbero propõe a leitura urbana  

a partir da multiplicidade de suas camadas tectônicas e da polifonia 
de suas linguagens, no seu fecundo caos e seu desconcertante 
labirinto, transformando o palimpsesto em aposta metodológica: um 
lugar de vislumbre e fuga dos sentidos, enquanto dispositivo do 
sentir, do olhar, do cheirar, do tocar e do ouvir. Se como escritura o 
palimpsesto é o passado voltando a emergir nas entrelinhas com que 
se escreve o presente, agora o assumimos como foco e fuga, ou 
seja, como modo de ver, em uma percepção que, como a entendeu 
Merleau-Ponty (1945), é percepção constituinte do conhecer. 
(BARBERO, J.M.: 2008, p. 2. Tradução livre).  

O passado guarda em si diálogos que o presente deseja resgatar. Andréas Huyssen 

comenta que desde a década de 1970 observa-se, na Europa e Estados Unidos, 

uma curiosa proliferação de práticas da memória 

a restauração historicizante de velhos centros urbanos, cidades-
museus e paisagens inteiras, (...) a onda da nova arquitetura de 
museus (que não mostra sinais de esgotamento), o boom das modas 
retrô e dos utensílios reprô, a comercialização em massa da 
nostalgia, a obsessiva automusealização através da câmera de 
vídeo, (...) a difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais, 
geralmente usando a fotografia como suporte, e o aumento de 
documentários na televisão, incluindo, nos Estados Unidos (e agora 
no mundo inteiro), um canal voltado para a História: o History 
Channel. (HUYSSEN, A.2000: p.18) 
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Na concepção de Huyssen, a mirada para o passado viria para compensar a perda 

da estabilidade que o indivíduo tem com seu presente, sendo, portanto, um modo de 

neutralizar os efeitos de uma inserção excessivamente fluida do indivíduo na 

sociedade. Desta maneira, vemos que as práticas da memória expressam, para 

Huyssen, a necessidade de uma ancoragem espacial e temporal em um mundo 

moldado por redes cada vez mais densas de espaço e tempos comprimidos. 

No âmbito da “cultura da memória”, qual pode ser a abordagem sobre o patrimônio 

cultural de uma cidade na atualidade? As cidades, como paisagens contemporâneas 

são ambientes saturados de inscrições, campos que acumulam antigas edificações, 

monumentos, museus, vestígios arqueológicos, riscos de memórias como sínteses 

de experiências históricas justapostas. 

Para Félix Guattari (2006: 115) é nas trincheiras da arte que se encontram os 

núcleos de resistência dos mais consequentes às pressões da subjetividade 

capitalista. Não se trata de fazer dos artistas os novos heróis da revolução, as novas 

alavancas da história, mas a arte evoca toda a criatividade subjetiva que atravessa 

os povos e as gerações oprimidas, os guetos, as minorias.  

Como, então, pensar a arte em relação ao patrimônio cultural das cidades em que 

vivemos? Entendemos que o patrimônio cultural, pelo seu teor simbólico e sua 

significação, funciona como suporte para evocar e convocar a memória, como 

fenômeno social que articula passado e presente [re]criando e [re]definindo 

imagens/experiências/singularidades da cidade. O trabalho de arte, desta forma, 

configura-se como dispositivo privilegiado, uma espécie de tecnologia de 

processamento sensorial, com a potencialidade para, no encontro com o espectador, 

fazê-lo sair da posição de observador neutro da cidade, testemunha imparcial, 

indiferente, e colocá-lo também em ação, a mover-se, percebendo a cidade 

enquanto nela se percebe, performa. 

 

Então, talvez a arte possa vir a ser o fio de Ariadne no labirinto da cidade, ajudando-

nos a olhar e sentir o que venha a ser patrimônio cultural para cada um de nós, 
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provocando nossos sentidos a gerar sentidos outros, mesmo que ininteligíveis, que 

nos amarre à memória da cidade e nela mergulhemos. 

Observatório Nômade:  Mobilidade, Coletividade e Conectividade 
As questões aqui apresentadas configuram-se como corpus e agenciamentos da 

“pesquisa-ação” Geopoética: Cartografia dos Sentidos. Estrutura-se a partir da 

utilização de redes e dispositivos móveis na função de mídia locativa, visando a 

criação de circuitos e percursos no território, cartografias colaborativas de narrativas 

audiovisuais e do imaginário urbano contemporâneo, tendo como contextos e campo 

de investigação artístico-cultural paisagens urbanas ibero-americanas.  

Entrecruzaremos, a seguir, processos em desenvolvimento no bairro do Bom Retiro 

e Luz, situados na região central da cidade de São Paulo, Brasil e em regiões 

periféricas e centrais, onde situam-se museus do território na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Geopoética configura-se como obra processual colaborativa  e consiste na criação e 

ativação de circuitos temporários de interações artísticas exploratórias das 

superfícies e camadas urbanas, tendo como ponto de ancoragem experiências 

abertas à participação desenvolvidas por pesquisadores, artistas e não artistas 

brasileiros e estrangeiros, e como elementos de articulação entre as diversas ações 

participativas de caráter coletivo, a criação de um dispositivo expositivo para veicular 

atividades específicas e impulsionar ações no território. Opera com a ideia de 

exposição expandida e configura-se como um ativador, emissor-receptor, interator 

de dados. Seu caráter itinerante permite incidir em aspectos específicos do espaço 

eco-social tendo a mobilidade como elemento de conexão e interação. 

A obra colaborativa e transmediática propõe a construção de um sistema em rede 

on-line que compila um grande banco de dados com imagens fotográficas, vídeos, 

registros sonoros, textos e informações e utiliza a ferramenta computacional API 

para uso na Internet. Esse sistema apropria-se de mapas, diagramas, informações e 

dados articulados através de diversas narrativas e utiliza sistemas de organização 

georeferenciados. A API - Application Programming Interface  (Interface de 

Programação de Aplicações) é um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por 

software para a utilização de funcionalidades de aplicativos computacionais. Esses 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subrotina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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sistemas são utilizados quando não se quer desenvolver em detalhes 

a implementação de softwares, mas apenas utilizar serviços e funcionalidades 

disponíveis, em particular, no ciberespaço.  

A proposta é a apropriação de informações em Portais Públicos como o You Tube 

(disponível em http://www.youtube.com) e Google Maps – (disponível em 

http://maps.google.com) e outros que disponibilizam API para produção de mashups 

e estimular a co-criação e a participação de novos usuários na construção de 

conteúdo compartilhado sobre a cidade e seu imaginário.  

Esse tipo de agenciamento cognitivo atua como um tipo de plataforma que permite a 

construção de novas narrativas a partir de bases de informações já estabelecidas, 

combinadas e modificadas por novas narrações, estimuladas pela participação dos 

habitantes dos bairros em estudo bem como de usuários na internet. Com isso, a 

proposta tem por finalidade construir uma cartografia conceitual com ênfase na 

construção de narrativas multissensoriais que abordem as relações entre pessoas, 

lugares e patrimônios em transformação – afetiva, cultural, econômica, com base 

nas emergências poético-políticas e experiências vividas nos territórios praticados, 

resultando num mapeamento indicativo das dinâmicas culturais locais, revelando a 

constante mutabilidade da fisionomia das cidades contemporâneas.  

Tais interações estão estruturando percursos e maquetes digitais compostas por 

paisagens sonoras, fotografias e vídeos produzidos por participantes e moradores 

dos bairros nos quais se processam as investigações-intervenções. Localizadas nos 

respectivos lugares de acontecimentos, as imagens correspondem a uma 

iconografia das territorialidades e temporalidades locais, espécie de palimpsesto. 

Cartografia mutante da memória pública contemporânea, configura-se a partir das 

experiências, micro histórias urbanas que constituem a cidade em constante 

transformação.  

Pretende-se, portanto, a elaboração de uma cartografia de territórios urbanos 

específicos, incorporando as tecnologias digitais georeferenciadas, as ações 

coletivas e as práticas artísticas, conforme processo desencadeado ao longo da 

pesquisa Geopoética: Cartografia dos sentidos - Rotas da Memória. EntrePontos 

Cariocas, oferecendo-se um ambiente colaborativo de desenvolvimento em rede de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Implementa%C3%A7%C3%A3o_de_software
http://www.yuotube.com/
http://maps.google.com/
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micro-processos criativos que possibilitam a apropriação coletiva com perspectivas 

de reapropriação urbana local, elaboração e disponibilização de conteúdo aberto 

como ferramenta para a construção de um Observatório Experimental do Território e 

do Patrimônio Cultural, composto por mapas conceituais e afetivos para o 

reconhecimento de territórios em transformação, onde acontecem as investigações-

ações artísticas e comunicativas.  

 

 
Colóquio Rotas da Memória. EntrePontos cariocas, parte do Programa Público de Pesquisa e 

Intervenção junto a Pontos de Memória e Museus do Território em zonas de conflito na cidade do Rio 
de Janeiro, 2017. Nestes contextos as práticas cartográficas se configuram como dispositivos de 

apropriação, compartilhamento e transformação do território, em que o Fórum de Escrita Co-
elaborativa constitui a plataforma processual de interações. 
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Este alargamento em relação à sua afirmação da cartografia artística como área do 

conhecimento tende a potencializar e ampliar a performance cartográfica naquilo 

que ela tem como proposta de prática crítica para promover relações significativas 

entre sujeitos e contextos. Não corresponde, assim, a uma suposta anulação de 

conflitos e insucessos. Opostamente, ao abrir mão de estratégias apriorísticas e 

apaziguadoras, o artista cartógrafo assume e cultiva uma atitude investigativa, de 

escuta, sustentando as incertezas em lugar de recusá-las, extraindo delas e dos 

conflitos sua potencialidade criativa e sua força de resistência cultural, atribuindo 

valor às dúvidas, buscando perceber as singularidades dos sujeitos e 

especificidades do processo em meio ao qual está imerso e onde opera como 

agenciador. 

Atua, assim, em uma plataforma que, por não estar definida de antemão, pode dar-

se a partir dos elementos existentes e com as respectivas características e 

contribuições, com a duração da interação com os sujeitos e os contextos que os 

sustentam. A plataforma da cartografia que estrutura as práticas artísticas no campo 

ampliado da cultura, ao agregar e dinamizar os interesses e vozes polifônicas 

envolvidas, tem o potencial de configurar-se como lugar de encontro, criando 

arquiteturas de relações. 

É neste lugar transitório e consciente de sua posição intervalar que o artista 

cartógrafo busca provocar, estimular e articular os diversos repertórios, códigos e 

inquietações dos sujeitos em suas relações entre si e com os contextos nos quais se 

inscrevem. Propõe, então, trazer para o lugar do encontro as camadas e os códigos 

- linguagens, desejos e visões de mundo dos sujeitos, grupos sociais e contextos, 

criando um campo relacional no qual todos estes componentes configuram-se como 

plataforma sobre a qual se desenvolvem os processos e os dispositivos da arte 

crítica como práxis cartográfica e de mediação contemporãnea.  

Portanto, os recursos que compõem a referida plataforma poderão, ao longo do 

processo, produzir novas e flexíveis experiências, espaços de entrecruzamentos, 

entrechoques, recodificações e negociações. 

Quanto aos contextos, os entendemos como “categoria” abrangente, podendo incluir 

conjuntos de saberes, manifestações culturais, produções artísticas, tradições, 
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fenômenos sociais e naturais, objetos, códigos, repertórios, enfim, tudo aquilo que 

integra os universos culturais, material e imaterial, histórico e conceitual, passível de 

análise, interpretação e rearticulação: patrimônios possíveis.  

O artista/mediador/cartógrafo transita por estes territórios, experimentando 

estabelecer recortes e investigações em campos e sobre temas de interesse 

coletivo, desenvolvendo, a cada plataforma experienciada – plano cartográfico - 

formas de aproximação e provocação do diálogo entre os sujeitos e o mundo. 

 

Vidas em Obras. Coletivo casadalapa. Ações integrantes do Observatório Experimental do Território 

Bom Retiro/Luz.. São Paulo, Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, 2015/1017. Fonte: Acervo 

Curadoria Lilian Amaral 
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Considerações finais em processo: espaços intermeios. A cartografia como 

território poético. 

O processo proposto por práticas cartográficas coloca em relevo determinados 

conteúdos e proposições em detrimentos de outros, considerando-se a formação e 

repertório do artista/cartógrafo. O que está em jogo é compreender seu papel de 

forma alargada, não propriamente como um especialista neste ou naquele campo, 

justamente para nunca perder de vista as zonas de fronteira e intersecção entre os 

saberes, interterritorialização de espaços e tempos. 

Conforme mencionamos anteriormente, é exatamente este seu campo de atuação e 

onde agencia os lugares de encontro - a tal plataforma de operações que se dá 

entre diversos territórios, espaços intermeios. 

 

 
Vidas em Obras. Intervenção urbana com gigantografia, Dispositivo de visibilidade e encontro com a 
rua. Fachada externa Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, Bom Retiro, São Paulo, 2016. Fonte: 

Arquivo curadoria Lilian Amaral 
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O artista/mediador/cartógrafo é um observador atento das dinâmicas interpessoais 

que alinhava os modos de perceber dos sujeitos e os objetos com os quais interage, 

sendo, também um propositor. Por esta razão as noções de identidade/alteridade, 

reciprocidade, negociação, deslocamento, recombinação, flexibilidade, 

reconhecimento, recodificação e ressignificação lhe são tão caras, posto que 

contribuem para o agenciamento de experiências coletivas. 

Privilegia, desta forma, a experiência, interação e o compartilhamento. Permeada 

por diálogos, negociações, interpretações, acordos e divergências, a experiência de 

cartografia artística expandida no campo cultural adquire um valor em si, 

distanciando-se da perspectiva utilitarista e instrumental que tenderia a reduzi-la à 

mera condição de representação e transmissão de informações e explicações. 

Atravessada por uma ética do compartilhamento, o artista cartógrafo neste contexto, 

busca deflagrar e impulsionar situações nas quais os sujeitos envolvidos participem 

de maneira efetiva e singular das experiências e discussões em processo, expondo 

e contemplando seus múltiplos pontos de vista, instaurando uma “integração 

alocêntrica”, que foge de um centro predeterminado e se organiza por meio de 

centros emergentes, e que conta fundamentalmente, com a participação e interação 

do observador / ator para criação de múltiplos centros organizativos.  

Parece complicado, mas é esse processo de interterritorialidade, que vai além da 

interdisciplinaridade, que propicia uma pluralidade de falas e movimentos de 

deslocamento que caracterizam a qualidade da dinâmica da cartografia de 

experiências, proporcionando efetivos espaços de intercâmbio e alternância de 

hierarquias entre os diversos interlocutores, instigando, assim, à uma escuta atenta 

e ao exercício de alteridade. 
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