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RESUMO 
Minha apresentação tem por objetivo analisar o trabalho de alguns artistas latino-
americanos que, talvez inspirando-se em Torres García, recorreram a mapas com o intuito 
de com o intuito de transgredir a representação convencional, questionar sua neutralidade e 
discutir o lugar atribuído aos países considerados periféricos no concerto internacional de 
nações.  
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ABSTRACT  
My paper intends to analyze the work of some Latin American artists who, perhaps inspired 
by Torres García, used maps with the intention of transgressing conventional 
representations, questioning their neutrality and discussing the place attributed to the so-
called peripheral countries in the international concert of nations.  
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O que me importa é não estar vencido 
Minha vida, meus mortos 

Meus caminhos tortos 
Meu sangue latino 
Minh’alma cativa  

Sangue Latino, Ney Matogrosso 
 
 

Desde que o uruguaio Joaquín Torres García, em sua célebre obra El Norte es el 

sur, de 1935, inverteu a posição do mapa do continente sul-americano, colocando o 

norte no lugar do sul, vários artistas latino-americanos exploraram de modo crítico as 

representações cartográficas e assumiram para si a tarefa de refletir sobre o efetivo 

lugar ocupado por essa região no mundo geopolítico. Como observou Maria 

Angélica Melendi, “ao se falar de América Latina, entidade imprecisa que ainda 

povoa o imaginário dos países hegemônicos com fantasias de paraísos selvagens e 

de reservas ecológicas ameaçadas, a alusão ao mapa é um tópos recorrente”. 

(MELENDI, 2004, s/p). Contudo, continua Melendi,  

A partir do século XVI, a tarefa de colocar a América no mapa não 
teve como objetivo principal determinar a forma verdadeira da terra, 
mas controlar territórios e colonizar a imaginação de centros de 
poder. Expansão mais do que busca da verdade, caracterizam tanto 
a cartografia europeia do período como a cartografia nacional da 
América contemporânea. (Idem)  

Melendi retoma aqui, nesta citação, questões tratadas exaustivamente por Walter 

Mignolo em diferentes estudos.1 Para Mignolo, “o continente americano existe 

apenas como uma consequência da expansão colonial europeia e dos relatos dessa 

expansão do ponto de vista europeu, ou seja, da perspectiva da modernidade”. 

(MIGNOLO, 2007, p. 16) A seu ver, um momento crucial na difusão (e aceitação) na 

Europa da ideia do descobrimento da América, um continente novo e por isso sem 

história, foi por ocasião do traçado dos primeiros mapas do mundo moderno, 

elaborados por Gerardus Mercator (1542) e Abraham Ortelius (1575) e que serviram 

de base às representações cartográficas atuais. Neles, a América (dividida em 

América do Norte e do Sul) aparece separada dos outros três continentes então 

conhecidos (Ásia, África e Europa):  

Quando Geradus Mercator traçou seu mapa mundi, em 1542, 
representando o Novo Mundo como um continente separado, 
contribuiu para a crença de uma nova entidade “americana”, que não 
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levava em conta nem Anáhuca [atual vale do México], nem 
Twantinsuyu [região Andina] nem Abya-Yala [atual Panamá]. Essa 
supressão se conceitualizou como “modernidade”, como se a 
modernidade fosse uma força histórica necessária, com direito a 
negar e suprimir tudo o que não se ajustava a um modelo de história 
do mundo considerado como “um processo histórico essencial”. 
(Idem, p. 51) 

A noção de América Latina, por sua vez, foi forjada na segunda metade do século 

XIX, também no contexto do Imperialismo europeu, em especial da disputa de 

território e de influência entre França (país predominantemente latino) e Inglaterra, e 

foi rapidamente assimilada e difundida pelas  elites mestiças aqui atuantes. Na visão 

de Mignolo, longe de ser uma entidade geográfica, um subcontinente com 

características demarcáveis, a América Latina é “uma das consequências da 

reconfiguração do mundo moderno/colonial provocada pelo duplo processo de 

descolonização do continente (norte-)americano e emancipação do europeu”: 

Nas antigas colônias ibéricas, a “ideia” de America Latina surgiu dos 
conflitos entre as nações imperiais; França necessitava dessa noção 
para justificar sua missão civilizadora no sul e sua disputa por essa 
área de influência com os Estados Unidos. (...) Ao final do século 
XIX, França fazia face a uma Inglaterra que acabara de colonizar a 
Índia e parte da África, e que se consolidava no controle dos 
mercados comerciais e financeiros da América do Sul. (...) Os 
intelectuais e funcionários franceses utilizaram o conceito de 
latinidade para tomar a dianteira entre os países latinos que tinham 
interesses na América (Itália, Espanha, Portugal e a própria França), 
mas também para enfrentar a contínua expansão dos Estados 
Unidos em direção ao sul. (Idem, p. 82)  

Neste mesmo livro, Mignolo refere-se ao desenho de Torres-García citado acima, 

mas o faz de modo crítico, assinalando que a inversão da imagem naturalizada da 

América, com o sul para cima, foi um passo importante, mas insuficiente: “os 

silêncios gerados pela perda da cartografia indígena e afro-americana se fazem 

sentir. (...) Modifica-se o conteúdo, mas não os termos do diálogo”, afirma o 

historiador. (MIGNOLO, 2007, p. 169) De fato, trata-se tão somente de um gesto 

simbólico, mas que acabou por se converter em poderoso instrumento de afirmação 

cultural e que serviu de inspiração e estímulo para debates em torno da questão 

latino-americana e da posição ocupada pela arte e pelos artistas sul-americanos no 

panorama internacional. Contudo, sua reprodução excessiva, sua celebração 

entusiasta e ingênua devem ser problematizadas. 
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Em sua tese de doutorado sobre a noção de arte latino-americana, em que discute 

as diferentes estratégias de incorporação praticadas pelo sistema de arte global, 

Joaquin Barriendos Rodriguez retoma este comentário de Mignolo para afirmar que 

“o gesto, tomado como fundacional, de Torres García, situa geometricamente o 

problema (que existe um imaginário geocultural imperial e uma ferida geoestética no 

mapa da América Latina) mas não avança para a desmontagem de sua 

metageografia nem intervém na geopolítica global do conhecimento”. E afirma ainda 

Desde que América Invertida  de Joaquín Torres García foi utilizada 
na capa do catálogo da versão francesa da mega-exposição 
itinerante Art d’Amérique Latine: 1911-1968 que Waldo Rasmussen 
organizou para o Centro Pompidou em 1992, e desde que ela foi 
retomada emblematicamente para ilustrar a capa da coletânea 
Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America, 
a política de inversão cartográfica da arte latino-americana terminou 
institucionalizando-se, tornando-se pesada e estática, sem poder 
colocar-se além da metageografia da modernidade: é uma 
modernidade outra, e está invertida, mas é uma modernidade, com 
tudo o que isto acarreta. (RODRIGUEZ, 2013, p. 77-78) 

          

 
Fig. 1. Capas do catálogo da exposição Art d’Amérique Latine (1992) e da coletânea Beyond the 

Fantastic (1996) 
 

Assim, se por um lado Rodriguez contesta a validade da tentativa de “universalizar o 

sul para situá-lo construtivamente no lugar do norte”, por outro também denuncia a 

apropriação e a assimilação do desenho de Torres García pelo mercado de arte 
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internacional, que soube transformá-la em um ativo-periferia.2 A seu ver, esta 

imagem acabou por converter-se em uma fonte inesgotável de rebatimentos: “tudo o 

que vem da América Latina parece ser obrigado a estar invertido, girado, misturado, 

travestido, politizado”. (RODRIGUEZ, 2013, p. 78) O autor aponta ainda o quanto “o 

sul invertido de Torres García esconde seu próprio lado obscuro: a colonialidade do 

sensível”, uma vez que o artista uruguaio buscou, antes de tudo, ser um artista 

cosmopolita e residiu durante três decênios na Europa, com uma pequena estada 

em Nova York, em que se mostrou encantado com o ritmo de vida da cidade norte-

americana.3  

Sem menosprezar essas observações, que se inserem em teorias que advogam 

pela necessidade de darmos voz e lugar a saberes subalternos e pensamentos 

liminares que foram silenciados, de repensarmos nossa história (passado, presente 

e futuro) a partir de outras perspectivas que não as hegemônicas, gostaria, aqui, de 

refletir sobre a eficácia desta imagem de Torres García, sem porém considerá-la “o 

mito fundacional do fim do Ocidente”, como assinala criticamente Rodrigues. Para 

tanto, analisarei sua repercussão no trabalho de outros artistas da região, que 

também recorreram aos mapas, esporádica ou sistematicamente, como uma 

estratégia para evidenciar as desigualdades sócio-político-econômicas da região e 

denunciar jogos de poder. Ressaltarei, assim, o potencial de intervenções poéticas 

aparentemente banais, mas de forte carga reflexiva pois desconfiguram convenções 

e representações que são tomadas como naturais e, com isso, também 

problematizam a própria ideia de América Latina. A lista é extensa e ganha corpo a 

partir dos anos 1960/70, quando, face à interferência crescente dos Estados Unidos 

na região após a Revolução Cubana, a ideia de uma América Latina unida, integrada 

e resistente, emerge em diferentes campos do saber.4 

Publicações e encontros científico-culturais (simpósios e mostras) ocorridos 

naqueles anos deram especial destaque à discussão sobre o conceito de latinidade, 

sobre os possíveis traços em comum da produção artística da região,  tomando 

distância de relatos universalizantes. Esses eventos possibilitaram a construção de 

uma rede de interesses compartilhados que reforçou projetos regionais e programas 

de integração transnacional e impulsionou a elaboração de teorias que abarcassem 

uma identidade continental. Nesse contexto, destaco o lançamento, em 1973, do 
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livro Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas: 1950-70 (que 

foi traduzido para o português em 1977), o Simpósio de Austin de 1975, sobre a arte 

contemporânea latino-americana, a sala especial dedicada à arte da América latina 

da Bienal de Jovens de Paris de 1977 e a Bienal Latino-Americana, realizada em 

São Paulo em 1978.  

Diversos críticos e historiadores da arte procuram então estabelecer diretrizes de 

julgamento para a arte produzida na América Latina e defendem, não sem 

contradições, uma arte de resistência para a região. Enquanto Marta Traba, no livro 

citado, estabelecia uma oposição entre áreas abertas (metrópoles de países 

francamente receptivos ao intercâmbio com o exterior) e áreas fechadas na América 

Latina (compostas por países que preservavam as estruturas de tradição 

autóctones, indigenistas), privilegiando essas últimas, Frederico Morais, no Brasil, 

denunciava a “ideologia das bienais internacionais (...) e a colonização imposta 

pelas grandes mostras internacionais sobre os artistas das margens”, afirmando ser 

necessário examinar “como as linguagens internacionais, forjadas ou intensificadas 

nas bienais, trienais, quadrienais, etc., atuavam sobre as culturas nacionais, 

especialmente aquelas de países ou continentes periféricos, como o Brasil e a 

América Latina”. (MORAIS, 1979, p. 41) 

Entre os artistas, o gesto de Torres García será recuperado e explorado de 

diferentes maneiras, sobretudo por meio do uso de materiais ordinários e de jogos 

perspicazes entre imagem e palavra. Em 1971, o brasileiro Rubens Gerchman 

(1942-2008) faz uma homenagem explícita ao artista uruguaio em sua obra A nova 

geografia. Homenagem a Torres García, não de todo desvestida de ironia. Nela, 

Gerchman, que naquele momento morava nos Estados Unidos, representa o globo 

terrestre em duas dimensões, de modo sumário, destacando o continente 

americano. Sem alterar sua configuração ou posição geográfica, ele renomeia os 

hemisférios:  a América do Norte passa a ser a América do Sul, e vice-versa, 

demonstrando com isso que as denominações são arbitrárias e carregam consigo 

relações hierárquicas, de dominação.5  
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Fig. 2. Rubens Gerchman, Nova geografia - Homenagem a Torres Garcia (1971) acrílica, metal e 
madeira recortada,153 x 159 x 16 cm. 

 

Já o argentino Horácio Zabala (1943- ), antigo integrante do Grupo de los Trece e 

cujo trabalho dialoga diretamente com o legado de Marcel Duchamp,6 interferiu em 

cartografias impressas, de circulação de massa, cortando, carimbando, ateando fogo 

e criando colagens e montagens. Com isso, logrou construir “geografias 

desfiguradas, de caráter crítico, que nos levam a refletir sobre “a violência ocultada 

nas convenções cartográficas e suas relações territoriais” (PALADINO, 2016, p. 197-

198). Em Hacha, obra de 1972, o gesto é radical: um golpe de martelo no mapa da 

Argentina, que certamente alude à crescente ingerência externa na região, secciona 

o país.  

 

Fig. 3. Horacio Zabala, Hacha (1972) 
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Em Integrações de linguagens poéticas experimentais com investigações sociais e 

econômicas, conjunto de dez mapas enviados por correio ao MAC USP para a 

exposição Prospectiva 74, Zabala subverte, uma vez mais, a lógica racional 

cartográfica. Conforme aponta Maria Luiza Paladino,  

Em alguns mapas [desta] série (...) Zabala propôs o embaralhamento 
das fronteiras territoriais ao colocar um pedaço do mapa dos Estados 
Unidos e do Canadá em cima da América do Sul. Em outro, o 
continente é novamente tampado por uma colagem de diversos 
fragmentos do oceano atlântico e do pacífico, alterando a lógica 
espacial e recriando um jogo de novas fronteiras que é apenas 
evidenciado pelo mosaico de recortes colados. Três recibos de 
compra em branco são fixados sobre a América Latina, sugerindo 
que a venda do continente pode vir a ser negociada mediante 
qualquer proposta. (...) A recriação de mapas com o par de carimbos 
revisar-censura por toda a extensão latino-americana advertia sobre 
a situação de intensa repressão e violação dos direitos humanos. 
(Idem, p. 198-199) 

 

Fig. 4. Horacio Zabala, Integrações de linguagens poéticas experimentais com investigações sociais e 
econômicas (1974), MAC USP  

 

Nesta breve apresentação, não poderia deixar de mencionar aqui dois outros artistas 

sul-americanos, também oriundos do Brasil e da Argentina, que fizeram uso 

sistemático de material cartográfico ao longo de sua carreira: trata-se de Anna Bella 

Geiger (1933- ) e Nicolas Uriburu (1937-2016), estudados por mim em outra 

ocasião.7 Movidos por interesses distintos, ambos apropriaram-se recorrentemente 

do mapa da América Latina: Uriburu com o intuito de anular nossas fronteiras e 

divisões políticas e assinalar nossa unidade “natural” e Geiger com a intenção de 

que o planeta não é estruturado apenas por meridianos e paralelos, mas por 
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complexas relações de poder. Em relação aos outros dois artistas acima citados 

(Gerchman e Zabala), o interesse de Geiger e de Uriburu pelos mapas foi constante, 

embora certamente não exclusivo. Geiger é uma artista multimídia e foi uma das 

pioneiras da vídeo-arte no Brasil, já Uriburu lançou-se no cenário artístico 

internacional por meio de performances em que coloria trechos de rios e canais de 

grandes cidades, lançando um pigmento fluorescente na água.  

Para concluir, gostaria de aludir ao trabalho de uma artista de uma geração mais 

jovem, o cubano Antonio Eligio (Tonel), focando-me, uma vez mais, em obras que 

questionam a lógica instrumental e a neutralidade das representações cartográficas 

com o intuito de demonstrar a persistência desse topos crítico.8 Nascido em 1958 e 

residindo atualmente no Canadá, Tonel emerge no cenário artístico cubano na 

década de 1980, em um momento em que, nas palavras do próprio artista, o 

ambiente artístico de seu país estava bastante aquecido e já se construíam pontes 

entre Cuba e o sistema de arte internacional.9 Na terceira edição da Bienal de 

Havana, evento considerado um marco na virada conceitual de grandes mostras 

bienais para além dos limites ditados pelo mainstream, Tonel apresenta El bloqueo, 

trabalho formado por blocos (bloques, em espanhol) de concreto, dispostos no chão 

de modo a criar o mapa de Cuba.10 Ao lado do mapa, o artista dispõe o título da 

obra, em grandes letras, também de concreto, encostadas na parede.  

 

 Fig. 5. Tonel, El bloqueo, 1989 



 

 
COUTO, Maria de Fátima Morethy. Paises desejados, mundos sonhados: projeções utópicas e representações 
cartográficas, 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.3258-3271. 

3267 

 

Fig. 6. Tonel, El bloqueo, 1989 

A repercussão deste trabalho se faz evidente nas palavras de comentadores 

qualificados da arte cubana. Na interpretação de Mosquera, com esta instalação, 

“Tonel conseguiu construir a imagem resumida mais eloquente e complexa da 

situação de Cuba, que valeu pelas análises de ciências sociais jamais feitas ou 

publicadas, (...) problematizando sua trama de referências mediante uma metáfora 

de síntese”. (SANTANA, 2007, p. 88) Para Eugenio Valdés Figueroa, esta obra 

“representa um marco na arte contemporânea cubana, não apenas porque se 

converteria em uma peça quase emblemática em sua época, mas também porque a 

instalação resumiria em sua estrutura e significado uma tendência da plástica 

cubana atual, assim como os temas e procedimentos construtivos que atraem um 

grande número de criadores”. (Idem, p. 721)  

O recurso a um material banal, utilizado no ramo da construção torna o trabalho 

ainda mais potente, pois ao mesmo tempo em que reforça seu caráter conceitual 

insere-o sem ressalvas no cotidiano de uma nação que sofria diariamente as 

consequências do bloqueio imposto pelo governo norte-americano. Perguntado 

sobre sua apropriação constante de materiais de construção (madeira, tijolos, vigas, 

etc..), Tonel responde gostar de materiais simples, que se encontram facilmente à 

mão. Aponta também que isto também se deve a seu interesse 
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pela forma como algumas pessoas usam esses materiais de 
construção para resolver problemas vitais, em nível arquitetônico. 
Não é sempre o mais benéfico para a cidade do ponto de vista do 
planejamento urbano, nem como design, mas é a maneira pela qual 
as pessoas resolvem seus problemas, normalmente sem nenhuma 
preparação técnica. A maioria delas não tem um conhecimento sobre 
como usar tijolos, azulejos ou vergalhões. Eles simplesmente 
concretizam suas ideias sobre como construir suas casas ou 
remodelá-las. De um modo ou de outro, isso influenciou a aparência 
da cidade e como ela mudou desde os anos da minha juventude, 
especialmente desde os anos 1980 e 1990, quando comecei a me 
envolver mais ativamente no mundo da arte. Talvez eu tenha 
internalizado essas mudanças e tentei expressá-las no trabalho. 
(TONEL, 2013, s/p) 

Alguns anos mais tarde, em 1995, Tonel volta ao tema, abordando-o agora de modo 

utópico. Desta feita, constrói um mapa-múndi em que todos os países são 

representados a partir da repetição do contorno da ilha de Cuba, que se torna aqui 

um ícone potente e transformador. De modo simples e direto, o artista evoca o 

sonho revolucionário de toda uma geração, que almejava conquistar o mundo e 

transformar radicalmente as relações de poder.  

 

 

Fig. 7. Tonel, Mundo Soñado, 1995. Tinta s/ madeira, 270 x 480 cm 
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Em 2012, agora na 11a. edição da Bienal de Havana, o artista, que já vivia em 

Vancouver, constrói novo mapa da ilha recorrendo desta feita a materiais da cultura 

popular, esculturas sacras e peças decorativas de cerâmica, que remetem a 

elementos tropicais. Para nós, brasileiros, a referência a trabalhos de Nelson Leirner 

talvez seja imediata. Mas enquanto Leirner recorre a elementos similares para 

construir instalações “abertas”, eminentemente irreverentes, Tonel, uma vez mais, 

traz à baila seu país de origem e trata de suas riquezas, naturais e culturais.  

 

Fig. 7. Tonel, Pais deseado, 2012.  

Como observou Icleia Cattani em artigo dedicado ao tema, “as cartografias possuem 

efetivamente significado simbólico especial na America Latina, pois elas criaram 

uma espécie de representação do real, ou do imaginário, sobre esse continente 

desconhecido”. Ao mesmo tempo, ressalta a autora “as cartografias permitem um 

olhar crítico, ou reflexivo, sobre nós mesmos: quem somos nós, latino-americanos, e 

qual nosso lugar no mundo; como fomos constituídos pela descoberta e pelas 

migrações”. (CATTANI, 2007, p. 191) Este olhar certamente não é suficiente para 

desmontar relações hierárquicas, construídas sobretudo por questões político-

econômicas, ou para reverter por completo o processo de colonização do 

conhecimento. Mas desafiam nosso pensamento e nossas certezas, instigando-nos 
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a sair de nossa zona de conforto e refletir sobre a possibilidade de construir novos 

territórios e de imaginar novos mundos, regidos por outras convenções. 

 
 
Notas 

                                                 
1
 A autora reporta-se a Mignolo na referência de sua citação, em especial a seu livro The darker side of the 

Renaissance: literacy, territoralty and colonization.Ann Arbor: The University of the Michigan Press, 1995. 
2
 Cabe lembrar que a obra de Torres García também serviu de referência conceitual para a I Bienal do 

MERCOSUL, realizada em Porto Alegre em 1997. A curadoria desta mostra ficou a cargo de Frederico Morais. 
Em seu texto de apresentação, Morais refere-se constantemente ao artista e a este trabalho, afirmando que ele 
inaugurou a vertente cartográfica na América Latina. 
3
 Segundo relato de Joan Salvat-Papasseit, citado por Rodriguez, Torres García mostrou-se deslumbrado com o 

dinamismo da vida nova-iorquina, afirmando, por exemplo, que mais valia ser gari naquela cidade do que 
milionário na Europa. “Estou em meu centro, por fim! Isto sim é a vertigem do dinamismo”. (apud RODRIGUEZ, 
2013, p. 79) 
4
 Deve também ser lembrado que o interesse internacional pela temática latino-americana crescera após a 

Revolução Cubana. Nos anos 1970, assistia-se  o ao chamado boom da literatura latino-americana, em especial 
na Europa, com foco maior no realismo mágico. 
5
 Gerchman residiu em Nova York de 1968 a 1972, depois de haver sido contemplado com um prêmio de viagem 

no Salão Nacional de Arte Moderna, o que confere à obra um certo tom de ironia, que, na realidade, está 
presente em grande parte de suas obras. 
6
 O Grupo de los Trece, da Argentina, ganhou o Grande Prêmio da XIV edição da Bienal de São Paulo, realizada 

em 1977. Tratava-se de uma façanha inédita, já que nenhum artista ou grupo da região conquistara este 
cobiçado prêmio em edições anteriores da Bienal.  
7
 Ver, a este respeito, COUTO (2017). 

8
 Agradeço a Andrés Inocente Hernández por ter me levado a conhecer o trabalho de Tonel e por ter me 

auxiliado a conhecer um pouco mais sobre a arte cubana, dando-me várias indicações e emprestando-me 
material bibliográfico de difícil acesso no Brasil. 
9
 Tonel é graduado em História da arte pela Faculdade de Artes e Letras da Universidade de Havana e escreve 

extensivamente sobre a arte contemporânea, pós-revolucionária, em Cuba.  
10

 Gerardo Mosquera, então um dos curadores da Bienal de Havana, ressalta que esta obra de Tonel, assim 
como outros trabalhos considerados subversivos pelo regime de Fidel Castro, foram agrupados em uma seção 
dedicada à “Tradição de Humor”, por decisão superior. Ressalta porém que a Bienal de Havana, até então, havia 
sido um espaço particularmente tolerante à crítica, em função de suas ambições internacionalistas. Esta 
mudança de postura, que se fez igualmente presente na voz de prisão dada ao artista Ángel Delgado pela 
performance provocativa que realizou no evento, levou Mosquera a pedir demissão de seu papel de curador. 
(WEISS, 2011, p. 78). 
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