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RESUMO 
O presente artigo expõe e analisa os resultados preliminares da pesquisa que discute 
a escrita como um método afetivo e cartográfico capaz de ressignificar nossos modos 
de estar nas cidades. Encontraremos nas narrativas de Ítalo Calvino e João do Rio, 
um olhar que se volta para a psicogeografia dos espaços; conceito encontrado no 
diálogo com a Teoria da Deriva de Guy Debord. É do surgimento de uma cartografia 
afetiva que apontaremos modos de perceber o território urbano, rompendo com sua 
espetacularização. Concluiremos, diante de breves apontamentos de Georges Perec e 
Suely Rolnik, um experimento de escrita que confere aos habitantes de nossas 
cidades o papel de cartógrafos, a fim de circunscrever seus espaços a partir de suas 
próprias vivências, entendendo-as como um organismo repleto de complexidades para 
além dos modos maquínicos da rotina. 
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ABSTRACT 
This article presents and analyzes the preliminary results of the research that 
discusses writing as an affective and cartographic method able to give another 
meaning to our ways of being in the cities. We will find in the narratives of Ítalo Calvino 
and João do Rio, a look that turns to the psychogeography of spaces; this concept is 
found in the dialogue with Guy Debord's Theory of Derive. It is from the appearance of 
an affective cartography that we will point out ways of perceiving the urban territory, 
breaking with its spectacularization. We will conclude, in the light of brief notes by 
Georges Perec and Suely Rolnik, an experiment in writing that gives the inhabitants of 
our cities the role of cartographers, in order to circumscribe their spaces from their own 
experiences, understanding them as an organism replete with complexities beyond 
routine machinic modes. 
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Introdução 

A discussão apresentada parte da insatisfação pessoal de como as multidões 

urbanas não se notam em afetividade e não se correspondem com as cidades 

as quais estão inseridas. Como antídoto ao mal estar com a rotina, surge o 

hábito de deambular pelas ruas do centro da cidade. Encarado como 

alternativa ao cotidiano maquínico, o procedimento tinha como finalidade deixar 

que as multidões fossem responsáveis por trajetos ainda não experimentados. 

Tratou-se de seguir um fluxo com a intenção da descoberta de lugares fora das 

designações por terceiros, por dispositivos ou sistemas. A pesquisa que se 

iniciava diante desta inquietação não se reconhecia somente como objeto 

artístico, era necessário ser encarada como uma prática da percepção de 

hábitos, espaços, formas e outros elementos da esfera cotidiana para tratar de 

uma vivência que não estivesse afastada do pensamento e das práticas 

artísticas. Paralelamente já encontrávamos em narrativas literárias muito 

específicas uma poética da valorização do comum, daquilo que é habitual e 

ordinário. Esses escritos avançavam de Clarice Lispector e sua compreensão 

da própria religiosidade diante da percepção sem esforço para com a cidade ¹, 

a Ítalo Calvino e a fantasia geográfica das cidades invisíveis do viajante Marco 

Polo.  

Pensar o território urbano como objeto de desejo a ser explorado de modos 

inesgotáveis nos aproximou das figuras dO Homem da Multidão ², crônica de 

Edgar Allan Poe e do flanêur, do poeta da modernidade, Charles Baudelaire. 

Ambos traçando uma forma alternativa de se estar nas malhas urbanas 

européias do século XIX, se assemelhando ao que o movimento Situacionista ³ 

propôs no século seguinte. Somente a partir das leituras de João do Rio, e sua 

ressignificação da vida cotidiana quando ainda éramos a “Paris dos Trópicos”, 

é que entenderemos a escrita como um gesto de afetividade com o espaço, 

nos possibilitando cartografá-lo dentro de nossas percepções. Seguiremos 

entendendo a escrita como um mecanismo que discursa sobre nossas relações 

de ocupar as cidades sem obrigações formais ou pré-estipuladas e 

reconhecida aqui como objeto de auxílio ao germe de mundo 4, termo cunhado 

por Suely Rolnik ao qual podemos nos apropriar. 
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 Tanto Calvino quanto nossos outros pares literários parecem utilizar da escrita 

para traçar suas próprias cartografias. Podemos pensar que é dessa relação 

com o hábito de escrever os espaços que entenderemos tais escritores como 

cartógrafos de seus tempos, encontrando semelhança no formato de suas 

narrativas à escrita de cartas. Partiremos disso para pensarmos que escrever 

os espaços que habitamos pode-se configurar como um gesto de afetividade 

em direção a nossos espaços. Demanda um olhar mais demorado ao dia a dia 

e, como escrever uma carta, não é uma tarefa simples. Basta que estejamos 

dispostos a encararmos e assumirmos as cidades como um outro. Sendo 

assim, incorporamos o termo “nossas cidades” para tratarmos desse organismo 

capaz de provocar nossas afetividades. 

No conto já citado aqui, o interlocutor da narrativa de Edgar Allan Poe 

encontra-se num café em Londres observando pela vidraça as multidões nas 

ruas em processo de modernização da metrópole no século XIX e insinua um 

reconhecimento da cidade como organismo pulsante ao entender as ruas como 

“uma das principais artérias da cidade” (POE, 1840, p.2). Somente após a 

aparição de um homem decrépito e sem rumo pelos labirintos de ruas é que o 

interlocutor se põe a segui-lo e confere ao estranho o título do conto. Ao se ver 

introjetado por uma deambulação em lugares que traem sua direção 

costumeira, o primeiro também se torna um homem da multidão, entendendo 

ao final de sua andança que seria inútil seguir seu objeto de curiosidade, pois 

não aprenderia mais nada, “nem ele, nem com seus atos” (Op. Cit. p. 12). 

Assim, encaramos O homem da multidão como uma narrativa introdutória para 

tratar da errância e de seu jogo de acasos como um método de 

reconhecimento das trajetórias nas cidades. Lembramos que para Baudelaire, 

também durante o século XIX, a errância trouxe à tona a figura do flanêur: 

aquele que costura os espaços urbanos sem uma primeira intenção. A Paris de 

Baudelaire surgia no horizonte de mudanças da modernidade e se encontrava 

envolta por uma espécie de melancolia entre passado e presente. O poeta 

estava a tratar sobre esse espaço entre, encarava o cotidiano como um limiar 

que sua percepção só alcançaria a partir de deslocamentos. O que Poe e 

Baudelaire estão nos dizendo é que se fazia necessário um outro modo de se 
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estar nas cidades, um modo pensado para além da contingência urbana e das 

funcionalidades dos espaços, um modo encarado pela ótica da contemplação e 

também da dúvida. O advento do flanêur na literatura para tratar de aspectos 

não antes pensados sobre a urbe vai lançar luz a determinados processos 

artísticos em pauta no século seguinte sobre as práticas de derivas. 

A partir da década de 1950, com a criação da revista francesa Internacional 

Situacionista por letristas interessados em ir além dos padrões da arte 

moderna, o também francês Guy Debord vai tratar mais especificamente do 

termo que nos aproxima de um aprofundamento nas práticas do flanêur: a 

psicogeografia. O termo aparece em auxílio a Teoria da Deriva de Debord, que 

se estabelece como ferramenta do situacionista para tratar e desvendar os 

efeitos do meio urbano sobre o comportamento do sujeito inserido nele.  

Estar em deriva é deixar-se perder individualmente ou em grupo, andar ao 

acaso pela cidade, opondo-se à ideia de passeio propriamente dito. O deixar-

se perder tornou-se, então, norte para as experimentações em nossos estudos. 

Compreendemos que a teoria, mesmo como importante agente de pensamento 

crítico, não daria conta daquilo que só a experiência de imersão seria capaz de 

proporcionar no território urbano. Neste sentido podemos dizer que trata-se de 

um espaço de montagem: a cidade como campo de atravessamentos, de uma 

simbologia que transita entre os aspectos históricos, geográficos e psíquicos; a 

cidade como um organismo aberto a modificações e constituído pelas 

complexidades de cada grupo, época ou lugar.  

 Portanto, em nossa prática, já não se tratava de uma deriva em sua forma 

primeira ou apenas de desvincular o que a cidade é e o que esta viria a ser. O 

pós-flanêur, ou seja, o sujeito interessado em experienciar a urbe de outras 

maneiras, já não conta com uma visão melancólica de símbolos referentes ao 

passado de nossas cidades desejo. Mesmo que tratemos da desideologização 

da arquitetura e do urbanismo moderno, os entendimentos sobre nossas 

cidades partirão da intenção em reconfigurar nossos próprios modos de 

percepção do território urbano. Reconhecendo-o como um organismo capaz de 

abraçar a subjetividade de cada um de seus habitantes. Não diferindo muito da 
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finalidade de induzir uma revolução na vida cotidiana, como era um dos 

horizontes almejados pela Internacional Situacionista. 

 Para nossa discussão o estar na cidade há muito já não é essencialmente 

político; advém de uma partilha das miudezas intrínsecas ao cotidiano, de 

reconhecer a poesia no que é comum. Advém também do olhar para a cidade 

como um organismo que se modifica todos os dias. Observamos que mesmo 

dentro da insatisfação rotineira e da espetacularização de determinadas zonas 

que são vendidas como simbologia própria das cidades, se tornou possível 

traçar uma linha imaginária que costura espaços através de sua 

desideologização. 

 Parece ser dessa compreensão da malha urbana que Calvino aduba o terreno 

de suas cidades literárias ao circunscrevê-las sem qualquer simbologia 

superlativa de contextos políticos: "[...] árvores e pedras são apenas aquilo que 

são. [...] Os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que significam 

outras coisas." (CALVINO, 1990, p. 17) O que nos interessa a partir daqui é 

entender a escrita como um procedimento cartográfico que desideologiza a 

cidade e suas simbologias - esculturas, arquiteturas, boulevards, etc -, sem que 

precisemos tornar seu território um reflexo institucionalizado por referências as 

quais o acesso não é de todo democrático.  

 Nos voltaremos para o cotidiano de seus habitantes como material que 

também compõe uma imagem urbana, visto que a base destes apontamentos 

se mantém na crença de uma cidade pensada a partir de sua psicogeografia. 

Compreendendo um espaço que também é equívoco, pois suas noções de 

centro e demais zonas afirmadas por fatores demográficos e socioeconômicos, 

aqui, se encontram em deslocamento. Desta forma, precisamos também 

deslocar o que nossas cidades já foram, mesmo que não por completo: é 

preciso desassimilar os signos de uma cidade que "não conta o seu passado, 

pois ela o contém como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas 

grades das janelas, nos corrimãos das escadas [...]" (CALVINO, 1990, p.14-

15). Tais simbologias já se encontram introjetadas nos espaços, por isso já não 

nos servem como traços de um organismo em mudança. O passado de nossas 
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cidades não se modifica, portanto nos interessa atravessar uma linha que já se 

percebia nas escritas literárias durante o século XIX. A linha das relações de 

afetividade com os espaços. 

A discussão exposta até aqui é resultado preliminar de uma cartografia dos 

espaços baseada nas investigações de autores literários sobre o caráter 

psicogeográfico das cidades e das ruas, onde delegamos a função de 

cartógrafo a todo aquele que se volta a escrever sobre seus espaços. O afeto, 

substantivo que exprime determinada ação de cuidado sobre algo ou alguém, 

aparece como um método cartográfico resultante da apreensão de nossas 

cidades desvinculadas de seu passado histórico. Podemos entender que é 

desta questão que parte a cartografía proposta por Suely Rolnik: “Espera-se 

que o cartógrafo esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, 

atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos 

possíveis para a composição das cartografias que se fazem necessárias” 

(ROLNIK, 2014, p.23). Encontramos nessas relações de afetividade uma 

ressignificação do entendimento de nós mesmos e como percebemos nossos 

espaços cotidianos. 

 Ao assumirmos que as práticas cotidianas têm potencialidade para 

ressignificar modos de estar no mundo e descolonizar nossos entendimentos 

etnográficos, precisaremos também lançar mão da visão das cidades européias 

na fábula calviniana para darmos lugar às nossas experiências de fato. Suely 

Rolnik nos auxilia: “Espera-se que o cartógrafo esteja mergulhado nas 

intensidades de seu tempo” (ROLNIK, 2014, p.23). Ainda que conscientes da 

importância dessa narrativa, tal como as baudelarianas e debordianas, nos 

cabe distanciarmo-nos do eurocentrismo para que possamos propor uma maior 

aproximação do sujeito com seu próprio tempo e seu próprio território.  

Em terras tupiniquins, notamos que o uso de um pseudônimo por Paulo Barreto 

denota que o este não exercia apenas sua função como jornalista, romancista 

e tradutor: João do Rio é o desdobramento da figura do flanêur que olhou para 

o Rio de Janeiro no início do século passado dentro de sua efervescência na 

modernidade. Insinuar que as ruas são “entes vivos que pensam, têm ideias, 
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filosofia e religião” (RIO, 2008, p.38), artérias de um organismo que age e se 

põe a reagir em conjunto com quem o popula, é um dos motivos para 

acreditarmos que sua escrita se deu como um gesto de afetividade com o 

espaço. A exemplo disto, podemos pensar que a presença do próprio 

pseudônimo remete a um elogio à relação existente com a urbe, chegando ao 

ato de negação do próprio nome de batismo para o gesto de renascer em 

consciência conjunta com seus novos espaços. Encontramos então, em João 

do Rio, uma maior proximidade para tratar da psicogeografia aqui nos trópicos, 

advinda de um século de mudanças significativas na estrutura do meio urbano 

e pairando sobre a contemporaneidade do pós-flanêur. É em tal proximidade 

que reconhecemos que as ruas são sim perecíveis como todos os sujeitos, 

mas que ainda trata-se de um ser vivo tão poderoso "que consegue modificar o 

homem" (Op. Cit. p. 51). 

  
Cartografia e afetividades 
Vê-se que a escrita, ou seja, um tipo de linguagem, nos diz Suely Rolnik, “para o 

cartógrafo , não é um veículo de mensagens-e-salvação. Ela é, em si mesma, criação 

de mundos” (ROLNIK, 2014, p.66). Notamos nesse processo de ordenação de nossos 

espaços – ordenação de nossos mundos – um lugar onde a prática da escrita é capaz 

de nos germinar. Não fosse isso jamais entenderíamos o legado dos poetas da 

modernidade e suas formas de ressignificação diante das mudanças urbanísticas, 

tampouco como o organismo cidade modificaria Paulo Barreto em João do Rio. O 

papel da escrita se desdobra e nos coloca diante de uma série de registros visuais, em 

sua totalidade capturados por dispositivos celulares. Ordinários, de maneira a criar um 

outro tipo de percurso correspondente ao pensamento cartográfico como um dos 

modos de se perceber uma escrita de afetos na cidade. 
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Imagem de acervo pessoal, 2017 

  
Por vezes, essa escrita ainda é encarada como uma prática marginal que segue em 

direção contrária ao controle do território urbano, da higienização, civilização e 

modernização que tomaram nossas cidades em nome de um suposto progresso. 

Contudo, estamos tratando de uma escrita não categorizada em lugar algum, que 

aparece nas cidades e independe de suas delimitações geográficas ou de suas 

circunscrições sociais. O que por si só não age apenas como um trabalho marginal, 

mas um memorial de protagonistas ocultos, reverberando no espaço a afetividade 

para o outro. Já não se trata de personalidades, generais e presidentes que têm como 

legado seus nomes estampados nas artérias do organismo cidade, mas do desejo da 

comunicação afetiva dos que estão inseridos nela.  
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Imagem de acervo pessoal, 2017 
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O que encontramos nesses escritos pode ser visto como um método de simplificar 

nossos desejos de cuidado com o outro numa escala maior que a da folha de papel ou 

de um corpo de e-mail. Portanto, nos deparamos com paredes cartas como um 

elemento psicogeográfico que exprime cuidados em meio às zonas de confrontos 

habituais: confrontos regionais, espaciais, políticos, que envolvem e deixam o dia a dia 

submerso à tamanha perversidade.  

Consideraremos esse tipo de escrita igualmente cartográfico, mesmo desconhecendo 

seus interlocutores. Esses cartógrafos fazem parte de um extenso grupo tão 

importante ou mais que o flanêur, que o artista situacionista. Eles respeitam - mesmo 

que sem a intencionalidade -  a demarcação escrita de um espaço urbano sem 

fronteiras e que resiste ao apagamento da memória afetiva de quem o popula. Tendo-

se em vista o experimento na cidade como o limiar da existência que não se volta para 

o espetáculo, encontraremos, ao percorrer esses trajetos, o germe de mundo e “muito 

menos vaidade que na arte privilegiada” (Op. Cit. p. 92). 

  

 
Imagens de acervo pessoal, 2017. 

  
  
É desses atravessamentos pela escrita de afetividades com o meio urbano que surgiu 

o experimento de contatar o outro para que, através de uma carta, pudéssemos 

entender qual sua relação com os espaços que ele ocupa na cidade. O cenário 

continua sendo o Rio de Janeiro e um número de quinze moradores, sem quaisquer 

vínculos entre si, de diferentes partes de nossa metrópole se propuseram a escrever 

suas relações na Cidade Maravilhosa. Diante disso pudemos notar que o adjetivo 
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Maravilhosa não contempla todas as narrativas, muitas delas são extremamente 

conflituosas e mesmo ambíguas. A proposta impulsionou uma cartografia não 

intencional, apresentando como resultado quinze diferentes percepções diretamente 

ligadas à memória como uma metodologia que nos confere particularidades íntimas de 

uma mesma cidade. Tão logo recebido um dos primeiros escritos, nos deparamos com 

a memória afetiva da mãe de um dos cartógrafos, uma senhora que visitava o Museu 

de Arte Moderna todos os domingos e que “subiu a escadaria da Igreja da Penha 

carregando uma vela gigantesca para suas proporções na época, como pagamento de 

uma promessa.[...]” 

Tal como nas paredes cartas, o destinatário foi o desconhecido: propusemos que a 

narrativa das cartas elaboradas fosse livre para que pudesse abraçar os mais variados 

aspectos de vivências. Os resultados foram diversos, verificamos escritas que 

descreveram desde um Rio de Janeiro com “cheiro de mar e gosto de biscoito de 

polvilho" à uma cidade que "grita alto com o corpo, com o olhar, com o gesto e com a 

boca: Ei, você é negra! Saia daqui!" 5 

No transcorrer de caligrafias muito distintas, encontramos características de um 

convívio contínuo com a cidade, denotando uma relação íntima com o organismo e 

suas artérias. Os quinze cartógrafos preencheram nosso imaginário com suas próprias 

percepções do estar no mundo, ora em projeções monumentais, ora em suas 

miudezas cotidianas. Se para Edgar Allan Poe a presença do homem da multidão foi o 

mover de seu raciocínio deambulativo, encontramos na narrativa de um de nossos 

cartógrafos do cotidiano, uma figura igualmente curiosa: “[...] estou no metrô e um 

homem, só ouço a voz, pede dinheiro. Ele é cego e já sofreu três infartos, devendo 

três meses de aluguel e não recebe a aposentadoria há três meses. A recorrência do 

número três me faz pensar que é tudo mentira.” 

O ensejo é que a partir dessas experiências seja possível evidenciar que não só 

observamos e modificamos nossas cidades, mas que estas também nos encara e nos 

modifica. É possível, por vezes numa única narrativa, entender essa ressignificação do 

modo de encarar a cidade como um organismo que deixa um rastro de dúvidas em 

seus cartógrafos: “A cidade é muito quente e eu amo. [...] As relações afetivas que me 

rodeiam são frias e eu sinto.” Somos levados a pensar uma cartografia que transforma 

os incômodos em conformação para que se possa habitar espaços não inseridos e 

excluídos da cidade espetáculo, também como uma resposta à violência do mundo. 
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Ainda que haja uma variada gama de elementos particulares contidos na vivência de 

cada um dos quinze cartógrafos, o que os agrupa em semelhança são suas trajetórias 

descontínuas e seus entendimentos de que não há como tratar nossas cidades 

apenas como um mero cartão postal. Portanto, podemos afirmar que o elo entre esses 

cartógrafos é o que se pode nomear de convívio contínuo com o meio urbano. 

Trataremos aqui por convívio contínuo um estado de vivências em conjunto com 

nossas cidades, ainda que nossas trajetórias na mesma tomem uma descontinuidade, 

visto que já a reconhecemos como um organismo diariamente modificado. Conviver 

continuamente em trajetórias descontínuas é um modo de estar em fluxo atentando-se 

aos pontos de fuga de uma rotina programada para tornar o dia a dia cada vez mais 

maquínico. Não nos interessa o perder-se do flanêur, mas incidir o olhar em nossos 

trajetos diários e enxergá-los como um campo repleto de elementos extra-ordinários. 

Há uma insistente poesia, um olhar mais demorado sobre o comum que encontra 

espaço nas demandas da rotina dentro de nossa cidade. Contudo, não estamos nos 

apoiando no ato contemplativo através de um único recorte que exclui o que se 

encontra fora de nosso foco: dentro de cada percepção nas eventuais escritas nos 

deparamos com uma consciência maior que nos coloca em posição de inconformismo, 

denunciando suas mazelas e ao mesmo tempo o reconhecimento das possibilidades 

poéticas com o meio urbano, como um outro corpo de fato. O intuito é que possamos 

deslocar nossa posição de passividade diante do mito das cidades que nos engole 

para dar lugar às experiências do próprio íntimo, se reconhecer em complexidade. 

Encarar nossas cidades como um outro corpo em igualdade é reconhecer que as 

modificações psicogeográficas se dão numa percepção complexa. Cartografar o corpo 

cidade é, assim, cartografar nosso entendimento de corpo. Podemos pensar que é 

sobre percorrer o conhecido e o desconhecido todos os dias, sobre acordarmos 

cotidianamente e vermo-nos refletidos em mudanças, apenas esperando pelas 

inesgotáveis correntes de afetação para que nossas relações nos modifique e 

modifique nossa percepção do meio. Desta reconfiguração podemos construir e expor 

a seguir uma outra narrativa através de trechos das impressões de cada cartógrafo 

sobre sua cidade, mesmo os que não nasceram em terras cariocas. Diante disso, 

acabamos nos tornando André, nascido em Brasília, batizado em Natal; Anderson, 33 

anos, mineiro de Uberlândia; Laís, quando o Rio de Janeiro foi fôlego das tempestades 

de São Paulo; Marina, que viveu quase vinte anos em Florianópolis antes de residir na 

Tijuca carioca. Por meio dessas narrativas nos tornarmos um ser complexo em troca 
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com um espaço de afetações diárias que, agora, não necessariamente trata-se do Rio 

de Janeiro: 

Tomemos mais uma das narrativas das cartas: “Eu as vezes queria escrever cartas 

para a lua, ou para um amigo meu que está em Nova York mas não quer mais falar 

comigo. Talvez isso só seja um problema da cidade grande. Gosto de pensar nas 

cidades como corpos, organismos vivos; veias, artérias, coração, pulmões. Todas as 

dores, vibrações e sensações são presentes e relacionais no nosso corpo. A cidade 

tem cicatrizes muito antigas, que alguns tentam esconder, mas que estão lá. Mesmo 

quando não se sabe exatamente das histórias, se reconhece essas marcas, se sente 

essas dores. Os homens são só microorganismos. 

Eu andava muito de metrô, gosto do metrô pois me trás uma certa segurança na 

locomoção. Eu sabia exatamente onde saltar. A ausência de paisagem era 

fundamental. Assim, me locomoveria com a ideia de segurança numa cidade 

desconhecida sem o receio de me perder por me distrair. A cidade é caótica, mas 

podemos contornar isso com a regularidade dos trajetos. A cidade constantemente se 

renova, se constrói e destrói. Nem sempre é fácil seguir caminhando por aqui.  

Acho que o mal das cidades é a concentração absurda de gente infeliz. Gente refém 

do dinheiro, refém dos seus corpos oprimidos, refém de um modus operandi que não é 

sincero, que não abrange nossas complexidades, que não respeita nossa liberdade. 

Isso se traduz no seu dia-a-dia, em todas as micro-relações que se estabelecem nas 

ruas, no local de trabalho, na mesa do bar. A coisa mais difícil é a gente querer ser a 

gente mesmo. Eu tenho até hoje a sensação em mim: de estar numa cidade onde 

ninguém me reconheceria na rua. Era como assumir uma identidade nova, o que 

poderia ser incrível, mas tinha um certo tom apavorante.  

Os lugares que eu mais frequento aqui são os bares, são lugares onde posso beber e 

falar sem parar, rir e ficar bêbado. Acho que a embriaguez ressignifica a cidade para 

mim e, embriagado, até gosto dela. As ruas são labirintos. A paisagem e arquitetura 

nos esmagam com sua beleza.  

Todas as manhãs vejo o amanhecer, vejo a cidade acordar e gosto desse ritual, mas 

eu queria mesmo era morar perto do mar. Sou água da cabeça aos pés e a imensidão 

do mar me invade e me conforta. Queria saber nadar melhor, o mar aqui é muito 

instável. Acho que ele absorve esse ritmo louco da cidade. É que eu gosto de coisas 
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que não têm onde eu moro. Toda essa loucura e esses meus deslocamentos me 

dizendo o tempo todo o quanto a cidade é partida, dividida e segregada. Muitas vezes 

já tive vontade de ir embora. Existem barreiras invisíveis. Eu sinto saudade das 

minhas raízes e, sobretudo, eu cansei do ritmo frenético da cidade grande.  

A pluralidade de indivíduos, e culturas, e situações fazem dessa cidade confusa capital 

do desajeito. A verdade está em todo o restante que não se escreve. É uma cidade 

desespero na maior parte do tempo. A gente se acostuma. Quem não se acostuma 

adoece. A gente precisa estimular novas formas urbanas de convivência, arrastar, 

descentralizar, se deslocar. Inverter lógicas. Produzir novos conhecimentos, 

questionar os antigos. Não sei quanto tempo ficarei aqui. Nunca tive a pretensão de 

viver aqui para sempre. Estou acostumado a desterritorialidade. Mais do que a cidade, 

me importam as pessoas. Com elas criamos laços. Eu observo as janelas dos prédios 

e imagino as histórias das pessoas. Olho para cima, para os apertos de mãos, abraços 

e olhares que não querem se cruzar, as tensões dos ambulantes e os gritos 

silenciosos. Eu tento olhar para cada vírgula desta cidade. É nelas que residimos. “ 

  
Conclusão 
Percorremos até aqui nos aliando a alguns modos dessa escrita auxiliadora ao nosso 

processo de estar no mundo e nos reconhecer como parte dele. Das errâncias do 

Homem da Multidão às manifestações afetivas das paredes cartas, entendemos que 

há inúmeras maneiras de cartografar nossos lugares costumeiros, de propor que 

nossa vivência também seja uma situação artística. Para que isso se dê notamos que 

é necessário um deslocamento, que é preciso estar em fluxo para que possamos dar 

um outro rumo para a experiência com nossas cidades. Entendendo que uma cidade 

tem a capacidade de ser um outro. Somente a partir de tais deslocamentos é que 

poderemos perceber afetividades para um espaço urbano não dado ao espetáculo. 

Construindo uma cartografia voltada para nossas relações de afetos cotidianos com 

elementos comuns. 

Pensaremos que esse reconhecimento de uma cartografia afetiva que se deu a partir 

do encontro com as paredes cartas, nos condicionou à retomada de uma prática 

esquecida com o avanço tecnológico. As paredes escritas nos convocaram a pensar 

sobre esses objetos em desuso: as cartas. O que nos resta do hábito da escrita e do 

recebimento de cartas, atualmente resume-se em contas e boletos que nos chega pelo 

correio no fim do mês. Nenhuma ordem de afetividade, apenas números, nem sequer 



 

 
AMORIM, Rafael; OLIVEIRA, Dinah de. A escrita afetiva como método de cartografia do território urbano, 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.1431-1447. 

1445 

somos tomados pela imensidão do outro através de sua narrativa, contrapondo-se à 

insistência de letras datilografadas numa diagramação institucional e burocrática. 

A construção de uma nova narrativa que agrupou trechos da percepção particular de 

cada cartógrafo nos serve de exemplo sobre como a escrita permite um deslocamento 

acerca da imagem da cidade monumental moldada como o grande quimera da 

contemporaneidade. Nos voltamos para um interlocutor que denuncia e narra seus 

trajetos e desejos, um ser que se encontra em trânsito e ressignifica suas paisagens. 

Nos cabe a cartografia como uma desmistificação da cidade tanto em seu caráter de 

perversidades e violências quanto ao da cidade fábula. Temos na escrita um 

dispositivo de aproximação de nossas cidades identitárias, de reconhecimento das 

nossas próprias complexidades refletidas nos lugares onde habitamos. 

Tais reflexões, que só apareceram após nossas experimentações da escrita para o 

cotidiano, se posicionam em uma montagem que vai ao encontro de produções 

artísticas pensadas sobre trajetórias. A trajetória de afetividades aparece como um 

antídoto ao mal estar com nossas rotinas e inquietações reais. Dessa maneira 

passamos a decodificar o urbano para que nosso modo de estar inserido nele seja 

minimamente afetuoso. Assim, encontramos na escrita, mesmo na que denuncia, um 

gesto de cuidado.  

Conviver é viver em proximidade, se perceber incluso em trajetórias cotidianas. 

Portanto, é do que chamamos de convívio contínuo que se percebeu as faces das 

cidades afetivas. Cidades que se mantêm em descontinuidade, se constroem e 

destroem todos os dias, deixando marcas impressas em suas artérias. Podemos 

afirmar que não há como estar inserido em nossas cidades sem que não se perceba 

suas tantas marcas repletas de afetividade: não existe cidade sem um outro para 

percebê-la. “Há poucos acontecimentos que não deixam ao menos uma marca escrita” 

(PEREC. 1974, p. 20) como registro de nosso convívio. 

Cartografando nossos trajetos em afetividades poderemos pensar a cidade tal como 

as práticas artísticas, ou seja, cartografar nossa ordenação de mundo desmistifica o 

acesso restrito ao urbano e à arte. Relacionamos estes dois territórios como um limiar 

que suporta nossas subjetividade e que vem a ser composições de nossos modos de 

estar. A situação de arte, tal como nossas cidades, somente é circunscrita com maior 

sinceridade quando tratada por afetividades: o fazer artístico se assemelha à estética 

das ruas, encontrando em seus agenciadores um modo de se fazer organismo. Nos 
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apropriamos então das escritas afetivas como uma prática que se volta para o temor 

 do esquecimento. A estética, a ornamentação das ruas, é o resultado “do respeito e 

do medo que lhes temos” (RIO, 2008. p: 46). 

Nossos espaços, nossas cidades e nossas situações artísticas são frágeis e 

equívocas, nunca são só nossas: agem em partilha com o outro. É preciso conquistá-

los e escrever é, portanto, “tentar meticulosamente reter alguma coisa, fazer 

sobreviver alguma coisa: arrancar alguns pedacinhos precisos do vazio que se cava, 

deixar, em algum lugar, um sulco, um traço, uma marca ou alguns signos” (PEREC, 

1974, p.123). Palavras são marcas que nos servem de auxílio para ordenar nossas 

trajetórias, tal como orações em rituais religiosos. Diremos assim que os “homens 

vivem no mistério das palavras auxiliadoras” (RIO, 2008. p.71). E encontrar na escrita 

acesso à outros modos de nos percebermos modificados afetivamente em espaços 

cotidianos é, sobretudo, dar parte de uma autocompreensão. 

 

Notas  
 
¹ Clarice Lispector nos beneficia com sua expoente narrativa do cotidiano durante o século XX. Em sua 
crônica Perdoando Deus reconhecemos uma Clarice compreendendo seu papel lírico como mãe do divino 
enquanto se percebe parte da cidade: “Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída 
edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava 
distraída, estava era de uma atenção sem esforço, estava sendo uma coisa muito rara: livre. Via tudo, e à 
toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas” (LISPECTOR, 1999. p:311). 
² Trad. Dorothée de Bruchard. Florianópolis: Paraula, 1993. 
³ Movimento voltado para a discussão de ideias e práticas de vinculação entre o saber acadêmico da arte 
e a vida cotidiana, influenciado pelo Dadá e Surrealismo constituído sobretudo pela crítica ao 
funcionalismo moderno da arquitetura e urbanismo das cidades na década de 1950. 
4 Suely Rolnik apresenta o germe de mundo como um estado não dissociativo entre sujeito e objeto, uma 
vez que nossas experiências com o meio também se encontram refletidas em nosso corpo. O germe de 
mundo, então, nos habita quando somos afetados pela pulsão de nossas experiências. 
5 A partir desta nota, as citações que aparecem entre aspas e sem bibliografias são referentes às quinze 
cartas recebidas dentro do experimento cartográfico. 
  
  
Referências Bibliográficas 
LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
POE, Edgar Allan. O homem da multidão, Florianópolis: Paraula, 1993. 
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
DEBORD, Guy. Teoria da Deriva. Revista Internacional Situacionista, nº2. 1958.  
PEREC, Georges. Espèces d’espaces. Paris: Galilée, 1974. 
RIO, João do. A alma encantadora das ruas: crônicas. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008. 
ROLNIK, Suely. Transformações contemporâneas do desejo: Cartografia Sentimental. 
 São Paulo: Estação Liberdade, 2014. 
 
Rafael Amorim  
Estudante do curso de graduação em Artes Visuais/Escultura pela UFRJ e bolsista 
pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) onde pesquisa, 



 

 
AMORIM, Rafael; OLIVEIRA, Dinah de. A escrita afetiva como método de cartografia do território urbano, 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.1431-1447. 

1447 

desde 2016, metodologias que possibilitem um tangenciamento entre o fazer artístico 
e a escrita; encontrando na escrita artística a materialização do pensamento em arte 
contemporânea. 
 
Dinah de Oliveira  
Doutora em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes - UFRJ, com a tese: software da 
imagem - condição de uma poética visual de montagem. É Mestra em Artes Cênicas 
pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Professora no Curso de 
Bacharelado em Artes Cênicas na PUC-Rio e Orientadora de Projeto PIBIAC em 2016 
e 2017 e Projeto PIBIC em 2016/18. 

 


