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Prefácio

Mapas também são bordas,  
avessos e limiares
Lucia Santaella

Inicio a apresentação deste livro de Daniel Melo Ribeiro com a 
citação de dois autores de genealogias absolutamente diversas, um deles 
um filósofo lógico e cientista norte-americano, C. S. Peirce, que viveu no 
século 19, o outro um filósofo literato, autor argentino da literatura mais 
engenhosa que se produziu no século 20, Jorge Luis Borges. Apesar da 
distância no tempo e no espaço e das suas diferenças genealógicas-inte-
lectuais, ambos produziram textos muito similares sobre a real natu-
reza dos mapas, levando essa natureza até o seu limite mais paradoxal. 
Comecemos com Peirce:

(...) Suponhamos ainda que este mapa é infinitamente minucioso em 
sua representação, de modo que não há nenhum grão de areia no país 
que não pudesse ser visto representado no mapa se o examinássemos 
com um poder de ampliação suficientemente grande. Já que, então, 
tudo no solo do país está mostrado no mapa, e como o mapa está no 
solo do país, o mapa em si será retratado no mapa, e, neste mapa do 
mapa, tudo no solo do país pode ser discernido, incluindo o próprio 
mapa com o mapa do mapa dentro de seus limites. Assim, haverá, 
dentro do mapa, um mapa do mapa e, dentro dele, um mapa do mapa 
do mapa e assim por diante, ad infinitum. Esses mapas estando cada 
um dentro dos anteriores da série, haverá um ponto contido em todos 
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eles, e este será o mapa de si mesmo. Cada mapa que representa direta 
ou indiretamente o país é ele próprio mapeado no seguinte; ou seja, 
no próximo [ele] é representado como um mapa do país. Em outras 
palavras, cada mapa é interpretado como tal no próximo. Podemos, 
portanto, dizer que cada um é uma representação do país para o pró-
ximo mapa; e aquele ponto que está em todos os mapas é em si a re-
presentação de nada além de si mesmo e para nada além de si mesmo 
(CP 5.71).

Continuemos com Borges

(…) Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que 
o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa 
do Império, uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desme-
didos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa 
do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia com ele pon-
to por ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações 
seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e não sem im-
piedade entregaram-no às inclemências do Sol e dos invernos. Nos 
desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas 
por animais e por mendigos; em todo o país não há outra relíquia das 
disciplinas geográficas. (BORGES, 1974, p. 136).

As passagens acima, na escrita de dois sábios, são suficientes para 
nos alertar ao fato de que nenhum mapa poderia ser perfeito e, se fosse 
perfeito, seria inócuo porque idêntico ao território. Portanto, a carto-
grafia está longe de ser tão simples quanto nos parece quando temos um 
mapa nas mãos ou o Waze em movimento nas telinhas bem na frente 
dos olhos para auxiliar a nossa orientação no espaço.

Os mapas evoluem na medida mesma que o ser humano vai avan-
çando historicamente no seu conhecimento dos territórios, indissocia-
velmente ligado às técnicas e tecnologias de que a humanidade dispõe 
para suas aferições acerca de variados aspectos da realidade. Assim a 
cartografia varia desde a construção antiga de mapas imaginários, que 
hoje nos parecem obras de ficção, até o mapeamento das superfícies 
terrestres por sensoriamento remoto pela mediação dos inumeráveis 
satélites que habitam o espaço sideral.

Existem filosofias da cartografia, ciência da cartografia, políticas da 
cartografia, tecnologias da cartografia, estudos empíricos da cartografia, 
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semióticas da cartografia, críticas da cartografia, cartografias ficcionais, 
arte da cartografia, em suma, a complexidade do campo é proporcional-
mente equivalente à sua abertura para os mais variados pontos de vista 
de cada uma das regionalidades do conhecimento. Existe, enfim, muito 
para dizer e para aprender sobre cartografia. 

No contexto muitíssimo plural e numeroso de literatura sobre os 
variados temas que envolvem a cartografia, este livro de Daniel Melo 
Ribeiro apresenta-se como uma preciosidade de escritura, de estilo, 
de pesquisa rigorosa e, ao mesmo tempo, criativa, autoral, de fato, um 
tratado sobre cartografia, no sentido moderno que um tratado deveria 
ter. Moderno por quê? Pelo fato de ser capaz de explorar, sem cair em 
relativismos facilitadores, o pluralismo de facetas, enxames de comple-
xidade que a questão da cartografia apresenta. 

O livro nasceu de uma tese de doutorado que tive o prazer admirado 
de acompanhar. Está, sem dúvida, entre os cinco mais talentosos traba-
lhos dentre os quase trezentos que já levei à defesa. Digo acompanhei e 
não digo orientei porque o talento nato dispensa orientação e passa por 
outra via, a da abertura para o diálogo de aprendizagens mútuas. 

O interesse do autor nunca se prendeu às visões convencionais 
da cartografia. Esta pode ser facilmente encontrada em manuais de 
formação profissional. Seu vetor era outro: o que ainda não está dito ou, 
tendo sido dito, encontrar novos feixes de sentido. Para isso, nada vem 
pronto. É preciso aventurar-se por caminhos que vão se desbravando 
conforme se caminha. Alimentado pela arte da busca curiosa e nunca 
autocomplacente, Daniel Melo Ribeiro erigiu três grandes pilares, que 
ele chama de partes, para sustentar a sua obra. Na verdade, isso acaba 
por se constituir em três livros em um. São três, mas, ao mesmo tempo, 
um, porque há uma continuidade conversacional entre as partes. Mais 
que isso, ao se construir um pilar, este, simultaneamente, abre as funda-
ções para o pilar seguinte. 

Assim, o ponto de partida foi encontrado na cartossemiótica uma 
área de estudo jovem que trouxe para esse campo conceitos e métodos 
capazes de propiciar novos modos de descrever e analisar os mapas como 
processos de representação que primam pela indexicalidade, sem aban-
donar a iconicidade e simbolicidade. Por isso mesmo, capaz de revelar 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA14

a especificidade semiótica dos mapas pela maneira como estes fazem 
interagir os três modos de funcionamento sígnicos correspondentes aos 
três modos de nos apresentar a realidade, neste caso, a realidade dos 
territórios, dos espaços e de suas temporalidades próprias. 

O coração do trabalho apresenta as formas de mapeamentos alterna-
tivos que certamente abrigam-se no campo da arte, esta grande subver-
tora e descentralizadora dos padrões estatutários. Não poderia faltar a 
exploração dos territórios líquidos informacionais e dos novos projetos 
de mídias locativas nos quais, ao transgredir o instituído, a arte instaura 
o hibridismo dos espaços. Da arte caminha-se para a literatura e desta 
para as narrativas que clamam pelas habitações da memória, do invisível 
e, por fim, para o mapeamento profundo. 

Assim o trabalho caminha até atingir sua parte alta que, inclusive, dá 
título ao livro: os limiares da cartografia. Aí entra em cena um diálogo 
com Walter Benjamin que vai além de Benjamin ao levar o flâneur até 
as excursões dadaístas, as deambulações surrealistas, a deriva situacio-
nista e a land art. Mas retorna a Benjamin na leitura política das ruínas 
e catástrofes. Cumprindo seus desígnios, o caminho percorrido teria 
mesmo que acabar dando de frente com as questões da montagem que 
encontra em Didi-Huberman seu principal interlocutor. 

Em suma: o livro se constitui em um verdadeiro arsenal que municia 
o conhecimento, aquele que é acionado pela curiosidade, pulsão e 
desejo de saber. Uma maquinaria engenhosa e hipercomplexa que vira 
pelo avesso quaisquer visões convencionais da cartografia. O que se tem 
aqui, portanto, é uma viagem pelos densos bosques da cartografia, uma 
viagem que vai revelando ao leitor que este país contém, embora de teor 
distinto, tantas maravilhas quanto o país da Alice. 
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Introdução

As rotas da pesquisa

Este livro trata de propriedades comunicacionais e semióticas dos 
mapas. Investigamos práticas alternativas de mapeamento que incen-
tivam outras maneiras de perceber o espaço. Para isso, selecionamos 
quatro tendências que exploram os limites da linguagem cartográfica: 
a map art, as mídias locativas, a cartografia literária e o mapeamento 
profundo. Essas tendências são estudadas sob uma perspectiva semió-
tica, entendida como a ciência que investiga os processos de significação 
e o comportamento do signos. Todo mapa é um signo, na medida em 
que representa um determinado território e provoca um efeito interpre-
tativo em seu leitor. 

Essas análises, por sua vez, provocam reflexões sobre nossa relação 
com os lugares, tendo os mapas como signos mediadores desse processo. 
Nesse sentido, o livro também trata de processos de mapeamento, ou seja, 
da criação de mapas capazes de traduzir experiências singulares com o 
espaço. 

Os estudos aqui apresentados foram desenvolvidos durante uma 
pesquisa de doutorado defendida na PUC-SP, no programa de Comuni-
cação e Semiótica, em setembro de 2018. Os resultados dessa pesquisa 
já foram parcialmente publicados em revistas acadêmicas ou apresen-
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tados em conferências ao longo dos últimos anos. Como o leitor poderá 
notar, os capítulos possuem uma relativa autonomia, na medida em que 
tratam do tema da cartografia sob recortes bem delimitados. Contudo, 
acreditamos que o leitor poderá se beneficiar ao ter uma visão do todo. 
É nesse sentido que a publicação deste livro se justifica, ao oferecer, em 
volume único, a articulação dessas ideias sobre mapas e processos de 
mapeamento sob um ponto de vista comunicacional. Serão indicadas as 
referências bibliográficas de trechos ou capítulos desse material que já 
foram anteriormente publicados.  

O dispositivo cartográfico e os mapeamentos alternativos

Nossa investigação teve como ponto de partida o debate promovido 
pela cartografia crítica, um campo de estudos que discute os aspectos 
políticos dos mapas. Mapas são abstrações visuais, de caráter diagra-
mático, que representam certas propriedades do espaço e que, portanto, 
não devem ser confundidos com o próprio território. Mapas também 
são artefatos comunicacionais que pertencem a um contexto específico, 
carregando, de maneira inevitável, as tradições culturais e científicas do 
cartógrafo. 

A cartografia crítica afirma que todo mapa é uma imagem retórica, 
e não um espelho que reflete a natureza de maneira isométrica. Ou seja, 
embora os mapas tenham sido historicamente revestidos de uma aparente 
objetividade científica, eles não estão isentos de inclinações ideológicas. 
Pelo contrário, os mapas reforçam relações de poder. Apoiados pelas 
reflexões desenvolvidas por Michel Foucault, argumenta-se que o mapa 
é, portanto, um dispositivo: um aparato que organiza e reproduz rela-
ções de poder e conhecimento. Todo conhecimento institucionalizado e 
mantido por um grupo de especialistas – tal como a cartografia – pode 
ser considerado um dispositivo. Trata-se de uma espécie de mecanismo 
ou “engrenagem” que cria seus próprios códigos e regula suas próprias 
práticas, exercendo um discurso de autoridade.

Como veremos, a cartografia crítica propõe que a identificação 
dessas relações de poder pode conduzir a novas reflexões sobre a própria 
maneira como os mapas representam o espaço. Diante desse cenário, 
levantamos a seguinte questão: que outros aspectos do espaço poderiam 
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ser comunicados em um mapa a partir do questionamento do código 
cartográfico? Tal pergunta sugere que outras faces da realidade espacial 
seriam reveladas quando os limites do dispositivo cartográfico cientí-
fico são criticados. Essa reflexão, portanto, indica que há certas proprie-
dades espaciais que não podem ser representadas pelo código cartográ-
fico convencional, mas que se manifestam e interferem em nossa noção 
de espaço. Quais seriam essas outras propriedades e de que maneira 
os mapas poderiam representá-las? Esse foi o principal desafio deste 
estudo.

Ao tratar o mapa como um artefato científico, a cartografia potencia-
liza seus aspectos instrumentais. No entanto, o mapa não é um objeto 
exclusivo da ciência cartográfica. A partir dessa constatação, fomos 
em busca de mapas que se encontram em contextos que extrapolam a 
cartografia científica, a fim de vislumbrar outras possibilidades de repre-
sentação do espaço. Por isso, buscamos mapas que comunicam novas 
analogias, seguindo uma lógica que desafia tanto os conceitos tradicio-
nais da cartografia quanto a pretensão de representar o espaço predomi-
nantemente por meio de princípios matemáticos.

Identificamos algumas propostas de mapeamento alternativo que 
se apresentam como formas de resistência ao dispositivo cartográfico. 
Tais experimentos interdisciplinares ocorrem paralelamente à ciência 
cartográfica, em áreas que dialogam com as artes visuais, a literatura 
e a cibercultura. Contudo, ainda que os mapeamentos alternativos 
contestem certos padrões da cartografia, tais propostas não se opõem 
à ciência cartográfica, mas sim buscam explorar outras estratégias de 
representação do espaço. Como veremos, tais estratégias, muitas vezes, 
incorporam técnicas da própria cartografia para tratar de problemas 
contemporâneos de uma maneira inusitada e crítica. 

Assim, ao experimentar outras estratégias de representação do 
espaço, acreditamos que os mapeamentos alternativos sejam capazes 
de comunicar certas propriedades que não se encontram evidentes nos 
mapas tradicionais. Uma dessas propriedades diz respeito às experiên-
cias limiares.
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Limiares da cartografia

Podemos entender os limiares como ambientes de transição, onde 
ainda seria possível perceber qualidades como nuances, graduações, 
misturas, heterogeneidades. Os limiares indicam áreas de passagem 
entre dois extremos, um lugar onde o hibridismo ainda pode ser detec-
tado. Nesse sentido, os limiares são ambientes abertos à experimen-
tação, nos quais o tempo e o espaço transitam de maneira mais fluida. 
Sob esse ponto de vista, um limiar é um espaço que resiste à arbitrarie-
dade de uma demarcação rígida e convencional, como uma fronteira. 
Argumentamos que ainda é possível explorar algumas experiências 
limiares, embora a aceleração do tempo e o encurtamento das distân-
cias (sintomas típicos da sociedade hiperconectada) incentivem, cada 
vez mais, a supressão dessas experiências. Como perceber esses espaços 
limiares? Defendemos que uma forma de evidenciá-los é, justamente, 
por meio de mapeamentos alternativos.

Para sustentar esse argumento, resgatamos o pensamento de Walter 
Benjamin, um filósofo que se interessou pelas experiências limiares. 
Um de seus enfoques consistiu em identificar tais experiências no 
ambiente das cidades. Para isso, Benjamin se dedicou a coletar rastros 
e índices da cultura material urbana para refletir sobre temas ligados 
à história, à literatura, à linguagem e aos meios de comunicação de 
sua época. No entanto, seu pensamento visionário antecipou tendên-
cias que se tornariam mais evidentes algumas décadas adiante, princi-
palmente no contexto das discussões sobre a pós-modernidade. Além 
disso, Benjamin adotou procedimentos de investigação que podem 
ser recuperados e aplicados por pesquisadores de outras áreas. É sobre 
esses caminhos metodológicos pavimentados por Walter Benjamin que 
procuramos avançar para desenvolver uma proposta de mapeamento 
que possa tratar dos espaços e das experiências limiares.

Como este livro está organizado

O livro está dividido em três partes. Na primeira parte, vamos apre-
sentar os principais referenciais teóricos e metodológicos, fundamentais 
para guiar as reflexões nos capítulos seguintes.
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Em primeiro lugar, cabe recuperarmos os principais argumentos 
levantados pela cartografia crítica. No capítulo 1 – A crítica cartográ-
fica e a nova natureza dos mapas – serão apresentados os principais 
autores dessa corrente. Além disso, serão debatidas as relações de poder 
e conhecimento que se manifestam na cartografia. Dessa maneira, apre-
sentaremos o contexto investigativo que originou este estudo.

Ao reconhecer que os mapas são ferramentas poderosas na organi-
zação e na produção do conhecimento sobre o mundo, vamos refletir 
sobre seus fundamentos cognitivos e sobre suas propriedades heurís-
ticas. Para tratar desse tópico, buscamos alicerces teóricos na semiótica 
de Charles S. Peirce. Além de propor uma metodologia de classificação 
dos signos, a semiótica de Peirce contempla uma base filosófica consis-
tente para compreendermos como atuam as regras formais do racio-
cínio. No capítulo 2 – Cartossemiótica: fundamentos metodológicos e 
heurísticos para a análise de mapas – serão detalhadas as funções dos 
diagramas como instrumentos de estímulo ao raciocínio. Também serão 
recuperadas as considerações sobre a cartossemiótica, ramo da semiótica 
aplicada aos mapas. 

Na segunda parte, vamos explorar quatro tendências de mapeamento 
alternativo que apontam para diferentes técnicas de representação do 
espaço. O objetivo dessa parte é oferecer um panorama de áreas que 
extrapolam os limites da linguagem cartográfica científica e procuram 
trabalhar perspectivas não convencionais da cartografia. 

O capítulo 3 – Arte e cartografia – irá detalhar a maneira como a 
tendência de map art questiona as relações de poder presentes no conhe-
cimento cartográfico. A noção de que poder e conhecimento estão inter-
conectados constitui o núcleo do caráter político dos mapas, cuja temá-
tica foi extensamente trabalhada pelos movimentos artísticos a partir do 
século XX. Serão analisadas algumas obras que desafiam e subvertem o 
código cartográfico científico, ressaltando um lado ativista e provocador 
dessa vertente.

Com o intuito de explorar as interseções do mapeamento com as 
tecnologias digitais de geolocalização e o ciberespaço, o capítulo 4 – 
Mapeamentos alternativos em mídias locativas – irá proporcionar refle-
xões sobre a maneira como os aparatos tecnológicos estão mudando a 
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percepção dos lugares, especialmente no contexto urbano. Para isso, 
torna-se necessário discutir outros conceitos fundamentais, como as 
noções de espaço e lugar. Como veremos, os projetos de mídias locativas 
indicam que os mapeamentos alternativos não se opõem à cartografia 
tradicional. Pelo contrário: as técnicas de mapeamento, por meio de 
seus suportes tecnológicos, são incorporadas a esses projetos e direcio-
nadas para discussões de caráter ativista e artístico, revelando uma nova 
maneira de se compreender os espaços híbridos da contemporaneidade.

No capítulo 5 – A cartografia de mundos ficcionais – detalharemos 
alguns exemplos que extrapolam a premissa da cartografia científica de 
que os mapas apontam para espaços objetivos e concretamente localizá-
veis. Nesse capítulo, serão apresentados e discutidos alguns exemplos de 
mapas que tratam de universos imaginários, comuns na ficção literária.

O capítulo 6 – Narrativas cartográficas e o mapeamento profundo – 
traz o panorama de tendências que investigam como os mapas podem 
ser utilizados como recurso visual na representação de memórias, 
emoções e percepções associadas à experiência espacial. Essa tendência 
tem despertado o interesse de pesquisadores que se situam na vertente 
conhecida como spatial humanities, aproveitando toda a bagagem 
trazida da cartografia crítica e dos experimentos artísticos de mapea-
mento para explorar alternativas não lineares de se lidar com o tempo e 
com o espaço através dos mapas. 

Na terceira e última parte desta pesquisa – Por um mapeamento 
profundo da cidade – vamos desenvolver uma proposta de mapeamento, 
tendo em vista as considerações levantadas no capítulo anterior. Essa 
proposta parte do pensamento de Walter Benjamin sobre as cidades, 
trazendo outros autores que também dialogam com a cartografia. 

No capítulo 7 – Limiares da cartografia – vamos debater as analo-
gias do pensamento de Benjamin com os estudos dos mapas. Inspi-
rados nisso, elaboramos um modelo para a criação de processos de 
mapeamento baseado em três etapas: a deambulação, a arqueologia e a 
montagem. Defendemos que esses três aspectos contemplam as princi-
pais características que norteiam um projeto de mapeamento profundo. 
Cada uma dessas etapas será desenvolvida, de maneira mais específica, 
nos capítulos seguintes.
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No capítulo 8 – Deambulação – vamos resgatar as propostas artísticas 
que trabalharam a caminhada como expressão estética. Na raiz desses 
experimentos, encontra-se a figura do flâneur: o andarilho urbano que, 
atento aos rastros da cidade, perde-se no anonimato da multidão e se 
fixa em seus detalhes, em busca de narrativas que possam trazer algum 
significado particular. Outras técnicas de mapeamento pela deambu-
lação também serão abordadas, como as excursões surrealistas e as 
derivas situacionistas. Nosso objetivo é compreender como o próprio 
ato da caminhada pode se constituir em um gesto de descoberta e mape-
amento alternativo da cidade.

No capítulo 9 – Arqueologia – vamos tratar da dimensão histórica 
dos mapas, tendo como base a noção de arqueologia em Benjamin. 
Nosso objetivo é compreender como os mapas podem revelar certos 
indícios históricos sobre o espaço que representam. Defendemos que 
esses indícios se apresentam em forma de ruínas: rastros materiais de 
caráter arqueológico que, embora soterrados pelo tempo, mantêm um 
considerável potencial narrativo. Argumentaremos que a leitura arqueo-
lógica das ruínas urbanas nos conduz a interpretações anacrônicas que, 
segundo Benjamin, desafiam a própria noção de tempo linear.

Por fim, no capítulo 10 – Montagem – vamos desenvolver a ideia 
de que os mapas precisam ser articulados com outras mídias a fim de 
conseguir estimular uma interpretação mais profunda da cidade. Defen-
deremos, no entanto, que essa articulação não ocorre por meio de uma 
mera sobreposição de camadas, e sim através da montagem: um prin-
cípio heurístico que envolve o choque de temporalidades e o contraste 
de ideias. Vamos também abordar que a montagem, sob o ponto de vista 
das vanguardas artísticas, também é acompanhada de um movimento 
de desmontagem, favorecendo a desconstrução de significados ocultos 
na cartografia.





Uma análise crítica  
e semiótica dos mapas

I





Capítulo 1

A crítica cartográfica  
e a nova natureza dos mapas

1.1 Novas possibilidades de mapeamento

O progressivo aprimoramento da ciência cartográfica moderna nos 
últimos séculos reforçou a crença de que o mapa seria um instrumento 
de representação espacial baseado em critérios objetivos e precisos. No 
entanto, a aparente neutralidade da cartografia científica foi abertamente 
questionada a partir dos anos 1980. A desconfiança com relação à impar-
cialidade do código cartográfico surgiu no contexto dos debates sobre 
a pós-modernidade (HARVEY, 2012; JAMESON, 1996) e da chamada 
virada espacial (SOJA, 1993; FRANCO, J., 2015). Influenciados por 
autores como Henri Lefebvre, Jean-François Lyotard, Michel Foucault 
e Jacques Derrida, pesquisadores do campo da geografia passaram a 
enfatizar que o espaço não deveria ser mais tratado como uma entidade 
homogênea e geométrica, passível de ser concebida por meio de cálculos 
precisos. Haveria uma maneira distinta de se encarar o espaço, sobre-
tudo a partir de um olhar mais crítico sobre as relações de poder que 
se evidenciam nas diversas tentativas de se mapear a realidade espacial.

Por ser um instrumento de representação visual do espaço, o mapa se 
tornou um objeto de crítica. Um grupo de autores com sólida formação 
em cartografia começou a repensar a própria atividade de mapeamento, 
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tanto do ponto de vista profissional quanto acadêmico. Esse movimento 
é conhecido como cartografia crítica, e os principais pesquisadores 
ligados a essa tendência são J. B. Harley, Denis Wood, Jeremy Crampton, 
John Pickles, entre outros. 

Neste capítulo, faremos uma síntese das principais ideias de Harley, 
um dos precursores desse movimento. Como veremos, Harley (2001) 
propõe a desconstrução da cartografia, reforçando a presença das rela-
ções de poder nos mapas e seu consequente caráter retórico. Em seguida, 
vamos esclarecer o conceito de crítica a partir das reflexões de Jeremy 
Crampton (2010). A origem filosófica de tal conceito será fundamental 
para percebemos como a cartografia crítica se posiciona diante dessas 
relações de poder, incentivando a reflexão sobre os limites da linguagem 
dos mapas. Por sua vez, a identificação das relações de poder nos mapas 
requer uma breve introdução sobre o conceito de dispositivo, à luz das 
considerações de Michel Foucault (FOUCAULT, 2015; AGAMBEN, 
2014). Argumentaremos que o mapa é um exemplo de dispositivo, na 
medida em que consolida mecanismos de reprodução de relações de 
poder e conhecimento da ciência cartográfica. 

Por outro lado, apontaremos também movimentos de resistência 
a esse dispositivo cartográfico. Como o próprio Foucault afirma, toda 
relação de poder pressupõe uma força de resistência. Na cartografia, 
essa reação se manifesta por meio de práticas de mapeamentos alterna-
tivos, que, em diferentes domínios, dialogam criticamente com a ciência 
cartográfica, sugerindo outros modos de representação do espaço. Por 
fim, vamos apresentar quais dessas práticas serão investigadas com mais 
profundidade nos capítulos seguintes.

1.2 A nova natureza dos mapas

J. B. Harley foi um dos expoentes da cartografia crítica. Suas análises 
enfatizam principalmente os aspectos políticos da linguagem cartográ-
fica. Em uma série de reflexões que marcaram a crítica à ciência carto-
gráfica moderna, organizadas com o título de The New Nature of Maps, 
Harley (2001) propõe uma revisão dessa disciplina. Trata-se de uma 
reflexão epistemológica, na medida em que ele evidencia os limites da 
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ciência cartográfica e afirma que há outras formas de se gerar conheci-
mento por meio dos mapas.

De acordo com o autor, os mapas modernos partem do pressuposto 
de que a realidade espacial poderia ser representada em termos matemá-
ticos e que a verdade cartográfica seria somente alcançada pela obser-
vação empírica e pela mensuração. Nesse contexto, o mapa é tratado 
como um instrumento de representação do espaço que reivindica uma 
correlação precisa entre o território e sua projeção em uma superfície. 
Essa precisão, por sua vez, demanda um código cartográfico muito bem 
controlado, a fim de assegurar uma leitura em que predominam efeitos 
interpretativos de ordem lógica. Assim, os mapas na cartografia cientí-
fica fundamentam-se em técnicas de coleta, tratamento e projeção de 
dados geográficos, cujo código é mantido por uma comunidade de espe-
cialistas que dominam sua gramática.

Sob essa perspectiva, o mapa busca comunicar aspectos geográficos 
com exatidão, como, por exemplo, uma rota rodoviária ou uma fron-
teira em um mapa militar. Para que essa função comunicativa do mapa 
se torne mais eficiente, é necessário que sejam desenvolvidas técnicas 
cartográficas baseadas em procedimentos científicos rigorosos, garan-
tindo uma razoável correspondência entre o signo (o mapa) e objeto 
representado (o território). A cartografia científica, portanto, trabalha 
os mapas em seus aspectos predominantemente funcionais, encarando-
-os como instrumentos de representação fiel do território e almejando o 
aumento da sua efetividade. O cartógrafo é um técnico que se empenha 
em desenvolver uma interface cada vez mais “neutra” entre o usuário do 
mapa e o espaço representado, apoiando-se, para isso, em convenções 
científicas. 

Essa interpretação funcionalista dos mapas é consequência do 
chamado “projeto iluminista”, que, segundo David Harvey (2012), 
é caracterizado por uma corrente de pensamento que toma corpo no 
século XVIII, tendo por base as reflexões de filósofos e pensadores 
da Europa Ocidental como Voltaire, Diderot, Adam Smith e Auguste 
Compte. De acordo com Harvey, o eixo axiomático desse projeto partia 
do pressuposto de que a organização e o controle do mundo demanda-
riam a apreensão de uma linguagem racional capaz de representá-lo de 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA30

maneira correta e para a qual todos os esforços intelectuais deveriam ser 
direcionados. Esse manancial filosófico certamente influenciou a ciência 
cartográfica, que se viu empenhada em atender a esse anseio iluminista.

Privados de todos os elementos de fantasia e de crença religiosa, bem 
como de todos os vestígios das experiências envolvidas em sua pro-
porção, os mapas tinham se tornado sistemas abstratos e estritamente 
funcionais para a organização factual dos fenômenos do espaço. A 
ciência da projeção mapográfica e as técnicas de levantamento ca-
dastral os tornaram descrições matematicamente rigorosas. Eles de-
finiam, com crescente grau de precisão, direitos de propriedade de 
terra, fronteiras territoriais, domínios de administração e controle 
social, rotas de comunicação etc. Eles também permitiam que toda a 
população da terra, pela primeira vez na história humana, fosse loca-
lizada numa única estrutura espacial. (HARVEY, 2012, p. 227).

Em sintonia com David Harvey, J. B. Harley (2001) reforça que essa 
postura adotada pela comunidade dos cartógrafos transformou o mapa 
num inquestionável aparato científico. Esse ponto de vista reflete uma 
relação de poder que procura restringir o uso de mapas em um contexto 
controlado por experts. Trata-se de um discurso de exclusão de caráter 
dicotômico, que classifica mapas como “verdadeiros” ou “falsos”, “obje-
tivos” ou “subjetivos”, “arte” ou “ciência”. Aquilo que estiver fora dessa 
delimitação de “mapas verdadeiros” não é considerado cartografia: são 
apenas imagens imprecisas, heresia, subjetivismo ou mera distorção, 
uma vez que não espelham a realidade adequadamente. Sob essa 
condição, a cartografia é encarada como uma técnica que se restringe à 
representação da realidade espacial, procurando estabelecer uma sepa-
ração rígida entre fatos e ficção.

Porém, o mapa está longe de ser uma ferramenta exclusiva da ciência 
cartográfica. Como pretendemos demonstrar ao longo deste trabalho, 
há inúmeras outras maneiras de se utilizar um mapa para se representar 
o espaço, não necessariamente obedecendo aos padrões estabelecidos 
pela cartografia. Assim, as possibilidades abertas pelo rompimento com 
essas dicotomias identificadas por Harley permitem estudar os mapas 
em um contexto mais amplo, em que recursos estéticos típicos das artes 
e apropriações não usuais da linguagem cartográfica são igualmente 
valorizados.
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Segundo os autores da cartografia crítica, o primeiro passo para essa 
reflexão sobre os limites da cartografia consiste em reconhecer que o 
mapa não é um instrumento neutro de representação do território ou 
uma janela transparente para o mundo. Como qualquer outro docu-
mento, mapas são construções da realidade, carregadas de intenções e 
consequências. Harley desenvolve a ideia de que todo mapa deve ser 
interpretado como um discurso de caráter político que impõe uma certa 
construção a respeito da realidade, comunicando relações de poder e 
valores culturais. 

Dessa maneira, os mapas não devem ser compreendidos como regis-
tros inertes de paisagens ou reflexos passivos de um mundo preenchido 
por objetos, mas sim como um tipo de imagem socialmente construída 
que refrata um determinado ponto de vista. Portanto, adotar uma leitura 
crítica da cartografia significa assumir que tais artefatos criados pelo 
homem para tentar dar um sentido ao mundo serão sempre incapazes 
de representar a realidade de maneira fiel. Mais do que um signo incom-
pleto, os mapas são intencionalmente retóricos. 

Assim, influenciado pelo pós-estruturalismo francês, Harley propõe 
desconstruir os mapas, ou seja, quebrar a falsa ligação especular assu-
mida entre realidade e representação que dominou o pensamento carto-
gráfico desde o Iluminismo. A desconstrução do mapa sugerida por 
Harley, além de rejeitar sua aparente neutralidade na representação da 
realidade espacial, busca as forças sociais que estruturam a cartografia, a 
fim de localizar a presença do poder – e seus efeitos – no conhecimento 
sobre os mapas. 

1.3 O dispositivo cartográfico

 Segundo Harley, a cartografia evidencia relações de poder baseadas 
em um discurso científico pretensamente objetivo. Dessa maneira, o 
cartógrafo apoia-se na autoridade desse discurso para comunicar rela-
ções de poder através dos mapas. Para desenvolver esse argumento, 
Harley recupera as reflexões sobre as relações entre conhecimento e 
poder desenvolvidas pelo filósofo francês Michel Foucault. 
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Para Foucault, “não há relação de poder sem constituição de um 
campo de saber, e, reciprocamente, todo saber constitui novas relações 
de poder” (MACHADO, 2015, p. 28). Foucault não limita a noção de 
poder à sua mera função de repressão: o poder seria uma prática que se 
exerce por meio de uma espécie de mecanismo social ou uma rede de 
dispositivos. Assim, as instituições do saber – como as universidades e 
os diferentes campos da ciência – seriam, por exemplo, alguns desses 
mecanismos, muito eficientes em sua tarefa de regular e disciplinar a 
produção de conhecimento. Em outras palavras, toda forma de conheci-
mento institucionalizado pressupõe a onipresença de relações de poder. 

Essas mesmas relações estariam, por consequência, presentes na 
cartografia. Como qualquer outro campo de conhecimento, a carto-
grafia é responsável por estabelecer as regras e os princípios cientí-
ficos que regem seu objeto de investigação, no caso, os mapas. Mas, ao 
mesmo tempo, a cartografia é também responsável por perpetuar um 
mecanismo de exercício de poder através da manutenção desse discurso, 
acolhido e legitimado como verdadeiro pela sociedade. 

Harley cita diversas situações em que o discurso de poder dos mapas 
se evidencia. Por exemplo: há certas convenções cartográficas que, por 
hábito, tornam-se inquestionáveis, como o fato de os mapas tradicional-
mente representarem o norte na parte de cima ou posicionarem o conti-
nente europeu no centro de um planisfério retangular. Outra crítica 
apontada por Harley refere-se às distorções provocadas pela técnica 
de projeção de Mercator nos mapas-múndi. Essa técnica faz com que a 
área dos continentes que se encontram em latitudes mais altas pareçam 
maiores, o que teria contribuído para reforçar um discurso de supe-
rioridade dos países do Norte, sobretudo da Europa. Por fim, Harley 
também menciona a existência de inúmeros casos em que a cartografia 
foi utilizada como instrumento ideológico imperialista, a fim de legi-
timar conquistas coloniais (HARLEY, 2001, p. 57).

Ainda de acordo com Harley, os mapas invariavelmente estiveram 
associados a grupos que controlam sua produção e distribuição, seja a 
elite religiosa na Europa medieval, a elite mercantil das grandes nave-
gações, os Estados nacionais do período imperialista, os militares e os 
próprios cartógrafos do meio acadêmico. “A maneira na qual os mapas 
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se tornaram parte de um sistema sígnico político mais amplo foi ampla-
mente dirigida por suas associações com a elite ou grupos poderosos e 
indivíduos, e isso promoveu um diálogo desigual através dos mapas”1 
(HARLEY, 2001, p. 79, tradução nossa). 

Relacionando os argumentos de Foucault sobre poder e conheci-
mento com a cartografia, Harley afirma que:

A compilação, generalização, classificação, formação em hierarquias e 
padronização de dados geográficos, longe de serem meras atividades 
técnicas neutras, envolvem o trabalho de relações de poder-conheci-
mento. Tal como as instituições disciplinares descritas por Foucault 
– prisões, escolas, exércitos, fábricas – servem para normalizar seres 
humanos, a oficina do cartógrafo pode ser vista como um fenômeno 
de normalização do lugar e do território ao criar um rascunho de um 
mundo construído que a sociedade deseja.2 (HARLEY, 2001, p. 112, 
tradução nossa).

De acordo com Foucault, a produção e a transmissão dessa verdade 
“normalizadora” ocorrerá sob certos mecanismos de controle, tais como 
o discurso científico e as instituições que a mantêm. Ou seja, “a verdade 
está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, 
e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem” (FOUCAULT, 
2015, p. 54). A esses mecanismos, Foucault deu o nome de dispositivos: 
um conjunto de estratégias de manipulação de relações de poder que 
condicionam certos tipos de saber (AGAMBEN, 2014). 

A partir dessa definição, podemos afirmar que o mapa é um dispo-
sitivo, e que Harley estava justamente interessado em evidenciar a 
presença do poder – e seus efeitos – nos mapas. Portanto, o mapa como 
um dispositivo apoia-se nas técnicas e nas instâncias reguladoras da 

1. Do original: “The way in which maps have become part of a wider political sign system 
has been largely directed by their associations with elite or powerful groups and invididuals 
and this has promoted an uneven dialogue through maps.” 

2. Do original: “Compilation, generalization, classification, formation into hierarchies, 
and standardization of geographic data, far from being mere neutral technical activities, 
involve power-knowledge relations at work. Just as the disciplinary institutions described 
by Foucault – prisions, schools, armies, factories – serve to normalize human beings, so 
too the workshop of the map maker can be seen as normalizing the phenomena of place 
and territory in creating a sketch of a made world that society desired.”
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ciência cartográfica, buscando estabelecer parâmetros para julgar uma 
representação cartográfica como verdadeira ou falsa.

No entanto, Foucault também aponta que as relações de poder não 
são incontestáveis, triunfantes ou incontornáveis. Toda relação de poder 
pressupõe forças de resistência e enfrentamentos. Ou seja, ao conside-
rarmos que a cartografia científica é um dispositivo, poderíamos pensar 
em focos de resistência e contestação a essa hegemonia. Mas de que 
maneira a representação do espaço através dos mapas poderia funcionar 
como uma força de resistência alternativa ao poder da cartografia cien-
tífica? Além do próprio Harley, outros autores da cartografia crítica 
também se debruçaram sobre essa questão, tais como Denis Wood e 
Jeremy Crampton. Resumidamente, a resistência ao dispositivo carto-
gráfico passa por uma leitura crítica da cartografia e se manifesta, por 
exemplo, nas práticas de mapeamento alternativo.

1.4 A crítica da cartografia

As reflexões levantadas por Harley colocaram em pauta o ques-
tionamento da neutralidade dos mapas. Seus artigos e análises foram 
essenciais para que a cartografia crítica pudesse rever a maneira como 
os mapas estão impregnados de valores culturais e de mensagens polí-
ticas. O trabalho de Harley abriu novos horizontes para a cartografia, 
permitindo que abordagens não ocidentais e não tradicionais de mape-
amento pudessem ser valorizadas. Seus ensaios suscitam questões perti-
nentes para a crítica cartográfica, tais como: O que o mapa representa? 
Há outras culturas que usam os mapas para representar o mundo de 
maneira distinta? O que os mapas não seriam capazes de representar? E, 
principalmente, como podemos mudar o mapa para que ele represente 
outros pontos de vista? A partir de então, alguns autores como Jeremy 
Crampton (2003) e Kitchin e Dodge (2007) procuraram ir além dessa 
discussão, a fim de compreender como a própria natureza dos mapas 
poderia ser repensada. 

Embora reconheça a relevância do trabalho de Harley, Crampton 
apresenta o seguinte argumento: não basta identificarmos os aspectos 
políticos nos mapas. Essa premissa sugere que intenções políticas foram 
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ali “injetadas”, cujos efeitos provocariam interpretações propositalmente 
distorcidas. A questão seria um pouco mais substancial: não se trata 
de apenas estudar seu conteúdo político, mas sim de pensar como os 
mapas são políticos por natureza. Segundo Crampton, a própria origem 
do termo política – que se refere à polis grega – expressa, em sua raiz, 
a maneira como ocupamos e vivemos a cidade. “O espacial, no sentido 
dessa polis, constitui o político”3 (CRAMPTON, 2003, p. 62, tradução 
nossa). Referindo-se a Heidegger, Crampton afirma que nossa condição 
de “estar no mundo”, de encontrarmos nosso próprio lugar, possui 
fortes correlações com os mapas. Por essa razão, o mapa é uma fonte de 
produção de conhecimento geográfico:

Mapear não é somente usar um mapa, mas também o processo de se 
criar mapas como uma parte constituinte do nosso ‘estar no mundo’. 
O mapeamento também é necessariamente político, considerando 
nossa definição de que o político significa o processo de como deci-
dimos viver no mundo, e o mapeamento é o processo de encontrar 
nosso lugar no mundo.4 (CRAMPTON, 2003, p. 175, tradução nossa).

Kitchin e Dodge (2007) também seguem essa mesma trajetória, 
acrescentando que os mapas são instrumentos transitórios, contingentes 
e vinculados ao contexto em que foram criados. Embora a cartografia 
ambicione solidificar suas raízes e consolidar sua técnica, os mapas estão 
em constante processo de renovação. Nesse sentido, devemos aceitar 
que os mapas, independentemente de sua natureza, são “produtos de um 
‘aqui e agora’, não sendo melhores do que os mapas de gerações prece-
dentes, simplesmente diferente deles”5 (KITCHIN; DODGE, 2007, p. 3, 
tradução nossa). Assim, devemos nos atentar à maneira como os mapas 
emergem, em um determinado contexto, para solucionar questões 
contingenciais sobre a relação dos indivíduos com o espaço. Esse ponto 

3. Do original: “The spatial in the sense of this polis constitutes the political.”

4. Do original: “Mapping is not just using a map, but also the process of making maps as 
a constituent part of being-in-the-world. Mapping is also necessarily political in that our 
definition of the political meant the process of deciding how we decide to live in the world, 
and mapping is the process of finding our place in the world.”

5. Do original: “[...] maps are products of the here-and-now, no better than maps of 
previous generations, simply different to them.”
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de vista, portanto, pressupõe um relativismo histórico: nem sempre os 
mapas foram dessa forma, uma vez que contextos diferentes demandam 
soluções diferentes.

A fim de melhor compreender como os mapas se constituem em 
produtos historicamente localizados – que operam dentro de um 
certo limite de possibilidades –, Crampton recupera o sentido original 
do conceito de crítica utilizado pela filosofia (CRAMPTON, 2010; 
CRAMPTON; KRYGIER, 2006). Apoiado em textos de filósofos como 
Foucault, Kant e autores da Escola de Frankfurt, Crampton ressalta que 
a crítica não é uma tentativa deliberada de se encontrar falhas em um 
argumento, mas sim um exame das premissas e dos fundamentos de um 
campo de conhecimento. A crítica procura examinar o relacionamento 
entre o poder e o conhecimento a partir de uma perspectiva histórica, 
propondo alternativas capazes de abalar nossa estrutura de pensamento. 
Qual é a origem dessa regra? Por que essa premissa é aceita como verda-
deira? Que autoridade está por trás dessa lei? Essas perguntas são exem-
plos de questionamentos que cabem numa análise crítica.

Portanto, a crítica não é uma atitude negativa, e sim um exercício 
de pensamento que busca compreender os limites que são impostos 
sobre a maneira como o conhecimento é elaborado, ao mesmo tempo 
em que nos estimula a experimentar novas possibilidades para ir além. 
Nesse sentido, a crítica filosófica é uma postura política que questiona 
as estruturas que herdamos da tradição científica, reconhecendo que o 
conhecimento é estabelecido sob condições que estão profundamente 
relacionadas com o poder.6 “Em outras palavras, a crítica é a prática 
política de questionamento e resistência sobre o que conhecemos a fim 
de abrir novas maneiras de se conhecer”7 (CRAMPTON, 2010, p. 15, 
tradução nossa). Crampton sugere que, dado um determinado objeto 

6. A crítica está de acordo com a ideia de questionamento de hábitos de pensamento. Nesse 
sentido, caberia uma interessante relação com a filosofia de Charles S. Peirce. Hábitos 
são regras de conduta consolidadas por leis preestabelecidas. Assim, a crítica pressupõe 
o rompimento de um hábito, a percepção de quais regras atuam em um determinado 
fenômeno a fim de propor alternativas. 

7. Do original: “In other words, critique is a political practice of questioning and resisting 
what we know in order to open up ways of knowing.”
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de investigação, o pensamento crítico deve ser orientado pelos seguintes 
princípios (CRAMPTON, 2010, p. 16): 

a) Fundamentos epistemológicos: em primeiro lugar, deve-se 
examinar os fundamentos que cercam a geração de conhecimentos 
sobre esse objeto de estudos.

b) Contexto histórico: em seguida, é necessário situar o conheci-
mento tanto em um período histórico quanto em um espaço geográfico 
preciso, em vez de tratá-lo como universal e imutável.

c) Relações de poder: na sequência, busca-se revelar os relaciona-
mentos de poder e conhecimento que atuam sobre esse objeto.

d) Proposição de alternativas: por fim, estimula-se a resistência e o 
questionamento das categorias de pensamento que são tradicionalmente 
usadas para compreender esse objeto.

 
Considerando essa base filosófica sobre o pensamento crítico, torna-

-se mais evidente como a cartografia crítica pode ajudar a repensar a 
natureza dos mapas. Para isso, é fundamental desvendar não somente 
que tipo de conhecimento os mapas produzem, mas também como eles 
seriam capazes de produzir outros conhecimentos. A partir desses prin-
cípios, Crampton coloca que o pensamento crítico sobre a cartografia 
permite que alternativas de se pensar o espaço sejam valorizadas. O 
mapeamento não é, portanto, um mero reflexo da realidade, mas sim 
uma forma de se produzir conhecimento. Esse conhecimento pode 
emergir a partir de um olhar crítico sobre as relações de poder contidas 
nas representações cartográficas do espaço. Nesse sentido, a cartografia 
crítica procura ver o mapa não como representação do real, mas sim 
como um signo de problematização do real, justamente expondo suas 
falhas, contradições e desordens.

Mapas são, portanto, parte do conhecimento cultural que adquirimos 
por estarmos imersos em uma sociedade. Tanto nossas expectativas 
sobre os mapas (como devem parecer, como usá-los) e o conhecimen-
to que eles produzem estão profundamente relacionados com a forma 
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dessa cultura e com seus contornos de poder.8 (CRAMPTON, 2010, 
p. 44, tradução nossa). 

Sob esse viés, cabem perguntas do tipo: Quais critérios definem um 
mapa como certo ou errado? Qual é a origem das convenções da carto-
grafia, tais como as regras de projeção, escalas e orientação dos pontos 
cardeais? Quem são as pessoas que julgam a veracidade das informações 
presentes em um mapa? Que autoridade foi atribuída a essas pessoas 
para que elas tenham o poder de julgar os mapas? Haveria outras estra-
tégias metodológicas capazes de mapear qualidades do espaço ignoradas 
pela cartografia científica?

Todas essas questões tocam problemas fundamentais da relação de 
poder-conhecimento que estão presentes na cartografia e estimulam 
reflexões críticas sobre as próprias premissas que constituem a atual 
linguagem cartográfica.

1.5 Práticas de mapeamento alternativo

Em suas publicações, Harley alertou para o risco por trás da “verdade 
cartográfica”, postura adotada pelos cartógrafos para tratar o método 
científico como principal critério para julgar um mapa. Esse risco 
consistiria em tornar a prática de mapeamento um tipo de conheci-
mento que é somente disponível aos especialistas técnicos, ignorando 
visões alternativas sobre a natureza dos mapas, especialmente aquelas 
que se abrem para perspectivas humanísticas. Harley defende que essas 
diferentes perspectivas sobre a natureza dos mapas precisam ser seria-
mente consideradas: 

Essa visão alternativa do que seria um mapa nos permitiria abraçar 
uma abordagem muito mais aberta, autocrítica, socialmente sensível, 
politicamente atenta para a prática de criação dos mapas e para os 

8. Do original: “Maps are then part of the cultural knowledge that we acquire by being 
immersed in a society. Both our expectations about maps (what they should look like, how 
to use them) and the play of knowledge that they produce are deeply related to the shape 
of that culture and its contours of power.”
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objetivos da atividade cartográfica.9 (HARLEY, 2001, p. 203-204, tra-
dução nossa).

Reflexões teóricas e experimentos práticos sobre as alternativas de se 
explorar a linguagem cartográfica para além da cartografia tradicional 
têm sido intensamente trabalhadas pelo professor e pesquisador Denis 
Wood. Em sintonia com Harley, Wood (2010a) também argumenta 
sobre as funções discursivas dos mapas e sobre sua capacidade para 
atuar como um veículo de transferência de autoridade sobre o território. 
Da mesma maneira, Wood reforça que os mapas não são espelhos para 
a realidade, e sim instrumentos que reproduzem (ou contestam) as rela-
ções sociais de poder. Wood afirma que mapas são artefatos culturais, 
carregados de intenções e propósitos, que revelam apenas uma fatia do 
mundo. Além disso, os mapas nunca apresentam o mundo diretamente, 
mas sempre através da mediação de palavras e outros signos codificados 
(WOOD, 2010a, p. 78).

De acordo com Wood, as práticas de mapeamento alternativo rece-
beram um impulso significativo no início do século XX no campo das 
artes, a partir da influência do Dadaísmo e do Surrealismo. Embora a 
cartografia tenha se consolidado enquanto ciência a partir da segunda 
metade do século XX, outras práticas de mapeamento começaram a 
se destacar nesse mesmo período. Assim, motivados pelas vanguardas 
artísticas do início do século XX, exercícios criativos baseados em 
mapas surgiram como uma espécie de resposta à rigidez da cartografia.

No entanto, a busca por formas alternativas de mapeamento não se 
restringiu ao contexto das vanguardas artísticas. A popularização das 
tecnologias digitais e dos dispositivos móveis de localização geográ-
fica a partir das décadas de 1980 e 1990 também contribuiu de maneira 
significativa para que a criação de mapas alcançasse uma outra faixa de 
interesse, a do público não expert em cartografia. “A habilidade para 
se criar um mapa, mesmo um impressionante mapa 3D interativo, 
está hoje disponível para qualquer um que tenha um computador e 

9. Do original: “This alternative view of what a map is would allow us to embrace a much 
more open, self-critical, socially sensitive, polically street-wise approach to the practice of 
map making and the objectives of cartographic activity.”
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uma conexão com a internet”10 (CRAMPTON; KRYGIER, 2006, p.12, 
tradução nossa). Dessa maneira, uma maior oferta de ferramentas de 
mapeamento computacional também tem favorecido a proliferação de 
outros usos da cartografia.

Na virada do século XXI, as atividades de mapeamento alternativo e 
suas consequentes investigações acadêmicas se diversificaram, tornando 
esse fenômeno ainda mais estratificado. Destacamos, por exemplo, a 
vertente conhecida como cartografia literária, ramo interdisciplinar que 
trata das relações dos mapas com os textos e narrativas da literatura 
(RYAN, 2003; PIATTI; HURNI, 2011; PIATTI, 2016). Reflexões sobre 
o potencial narrativo dos mapas, para além da ficção literária, também 
podem ser encontradas em Caquard e Cartwright (2014). Há também 
inúmeros projetos que utilizam diferentes técnicas de mapeamento, tanto 
artesanais quanto digitais, para tratar de narrativas de grupo minoritá-
rios, tais como imigrantes11, refugiados12 ou tribos indígenas (PELUSO, 
1995; LOUIS et al., 2012). Por sua vez, o diálogo da cartografia com 
outras áreas do conhecimento como o jornalismo, o design e a arquite-
tura, tem favorecido o surgimento de mapeamentos alternativos sobre 
as cidades e os espaços urbanos (SOLNIT, 2010; SOLNIT; SNEDEKER, 
2013; SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016). Por fim, ressaltamos inicia-
tivas de mapeamento que buscam tratar de aspectos mais qualitativos 
ligados ao espaço, tais como memórias e emoções. Essa particular 
tendência foi tema de conferências e oficinas acadêmicas (CAQUARD; 
GRIFFIN; KENT, 2017) e também se encontra no núcleo dos debates 
sobre mapeamento profundo (PRESNER et al., 2014; BODENHAMER 
et al., 2015).

Todas essas tendências sinalizam que a cartografia tem escapado do 
controle de elites que tradicionalmente exerciam dominância sobre essa 

10. Do original: “The ability to make a map, even a stunning interactive 3D map, is now 
available to anyone with a home computer and an internet connection.”

11. Crossing maps, projeto conduzido pelas pesquisadoras Sarah Mekdjian e Anne-Laure 
Amilhat Szary. Disponível em: <https://visionscarto.net/crossing-maps>. Acesso em: 13 
jan. 2017.

12. Mapping Life Stories of Refugees, projeto conduzido por Sébastien Caquard. Disponível 
em: <https://geomedialab.wordpress.com/>. Acesso em: 13 jan. 2017.
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atividade, incluindo o Estado e a academia (CRAMPTON; KRYGIER, 
2006). Como mencionamos, esse movimento ocorre como um tipo de 
resistência que se opõe ao discurso de poder exercido pelo dispositivo 
cartográfico. 

No entanto, é importante salientar que, embora tais práticas frequen-
temente questionem as convenções da cartografia, o mapeamento alter-
nativo não rejeita a ciência cartográfica. Cientes do potencial imagi-
nativo do mapa, artistas, pesquisadores e entusiastas da cartografia 
procuram imaginar outros espaços em domínios que extrapolam seus 
usos convencionais. Como veremos, muitas dessas manifestações se 
apropriam de elementos e padrões da própria cartografia para propor 
leituras singulares do espaço. Tais cartografias, portanto, “não visam 
a substituir as ‘antigas’ ou ‘velhas’, mas procuram encontrar diferentes 
agendas, ângulos e argumentos” (SILVEIRA, 2014). 

De maneira panorâmica, esse é o cenário que constitui o ponto de 
partida para este estudo. Tendo em vista a impossibilidade de se esgotar 
todos esses possíveis desdobramentos e interseções, vamos nos concen-
trar nas seguintes práticas de mapeamento alternativo:

a) Experimentos artísticos com mapas para fins estéticos e políticos, 
conhecidos como map art. Entende-se por map art todas as manifesta-
ções artísticas que combinam as técnicas de pintura, escultura, gravura, 
fotografia, colagens, montagens, desenho, performances e instalações e 
que usam, de maneira explícita, elementos da linguagem cartográfica 
e dos mapas. Exemplos dessa categoria serão analisados no capítulo 3.

b) Projetos de mídia locativa para fins artísticos e ativistas. Essa 
tendência engloba, por exemplo, experimentos baseados em tecnolo-
gias digitais de GIS (Sistemas de Informação Geográfica ou Geographic 
Information Systems), plataformas colaborativas de mapeamento open-
-source e dispositivos móveis equipados com sistemas de rastreamento 
por satélite via GPS (Sistema de Posicionamento Global, ou Global Posi-
tioning System). Além disso, a coleta e o tratamento desses dados geoes-
paciais são frequentemente acompanhados por técnicas diagramáticas 
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de visualização gráfica ou infografia. Exemplos dessa categoria serão 
analisados no capítulo 4.

c) Criação e utilização de mapas para representar espaços ficcio-
nais. Nesse contexto, encontramos diversas interseções dos mapas com 
as narrativas de ficção, especialmente as ficções literárias. Mapas são 
utilizados como ferramentas visuais que facilitam a compreensão da 
dimensão espacial criada pela ficção, permitindo ao leitor ou espectador 
compreender mais facilmente as relações estruturais presentes na trama. 
Essa categoria será detalhada no capítulo 5.

d) Exercícios interdisciplinares, no campo das humanidades, que 
procuram explorar o potencial diagramático dos mapas para repre-
sentar aspectos narrativos e históricos ligados ao espaço. Essa tendência 
é conhecida como mapeamento profundo, deep mapping (BODE-
NHAMER et al., 2015) ou thick mapping (PRESNER et al., 2014), 
ampliando o uso dos mapas em pesquisas no campo da antropologia, 
da sociologia, da narratologia e da história. Esse tema será abordado no 
capítulo 6.

Segundo Wood (2010a), todas essas tendências se misturam e se 
fundem para desafiar as fronteiras da cartografia, revelando um caminho 
autenticamente novo para os mapas. Por outro lado, uma vez que essas 
práticas frequentemente combinam elementos e virtudes,  torna-
-se impossível singularizar esse movimento em categorias estáticas. A 
multiplicidade de tendências de mapeamento alternativo e suas variadas 
interpretações também se reflete nas diversas tentativas de classificá-
-las. Fala-se, por exemplo, em cartografia radical (MOGEL; BHAGAT, 
2007), mapas rizomáticos (SILVEIRA, 2014), cartografias subversivas 
(FRANCO, 2014) ou contramapeamento (PELUSO, 1995; HARRIS; 
HAZEN, 2005; CRAIG; MASON-DEESE, 2012). Apesar da diversidade 
de aplicações em diferentes áreas do conhecimento, há uma caracterís-
tica em comum nesses projetos: como afirma Jeremy Crampton, “o efeito 
desses trabalhos consiste, fundamentalmente, em desafiar as noções 
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estabelecidas sobre espaço, conhecimento e poder”13 (CRAMPTON; 
KRYGIER, 2006, p. 25, tradução nossa). 

Contudo, entendemos que os tipos de mapeamento alternativo que 
serão abordados nesta pesquisa – map art, mídia locativa, cartografia 
ficcional e mapeamento profundo – demonstram como o mapa pode 
ser exercitado em diferentes perspectivas. Do ponto de vista das artes, a 
crítica à cartografia ocorre, principalmente, por meio de experimentos 
estéticos e distorções da linguagem dos mapas. Do ponto de vista das 
mídias locativas, a crítica ocorre por meio da apropriação da tecno-
logia digital cartográfica para fins ativistas e artísticos, incentivando o 
processo de mapeamento. Do ponto de vista da ficção, o código carto-
gráfico é desafiado a representar mundos inexistentes ou imaginários, 
cujo referente (o território) não se encontra no “mundo real”. Por fim, 
do ponto de vista do chamado mapeamento profundo, busca-se estudar 
como os mapas podem alcançar aspectos mais qualitativos dos lugares, 
tais como memórias e emoções.

Em resumo, as práticas de mapeamento alternativo questionam o 
dispositivo cartográfico, expandindo os limites da linguagem cartográ-
fica para tentar evidenciar outras características do espaço. Em uma 
certa medida, trata-se de um gesto político, pois desafia as estruturas de 
poder construídas pela ciência dos mapas. Isso não significa, no entanto, 
que a crítica cartográfica esteja restrita à identificação dos elementos 
políticos presentes nos mapas. De acordo com Crampton (2003, p. 64), o 
trabalho de Harley de desconstrução dos mapas históricos e propagan-
dísticos foi imprescindível para revelar discursos políticos e intenções 
imperialistas por trás da cartografia. No entanto, repensar o exercício do 
mapeamento vai além de uma mera “cartografia da política”, mas passa 
pela compreensão de que o exercício imaginativo de novas categorias 
do pensamento sobre os mapas ousa colocar um ponto de interrogação 
sobre a própria cartografia. 

Assim, acreditamos que tais práticas poderiam expor dimensões do 
espaço que, diante da hegemonia da cartografia científica, dificilmente 

13. Do original: “[...] the effect of these works is to fundamentally challenge received 
notions of space, knowledge and power.”
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seriam priorizadas. Ou seja, estaríamos mais propensos a descobrir 
certas propriedades do espaço – como detalhes, contradições e nuances 
– que talvez estejam “invisíveis” ao nosso olhar. Trazer à tona proprie-
dades tradicionalmente ignoradas por esse modelo de representação 
poderia significar, portanto, imaginar outros espaços (FOUCAULT, 
2013).



Capítulo 2

Cartossemiótica: fundamentos  
metodológicos e heurísticos 

2.1 Uma leitura semiótica dos mapas

Uma vez que nossa pesquisa foi motivada a investigar visões alterna-
tivas do espaço a partir de um olhar crítico sobre a cartografia, torna-
-se imprescindível adotar um procedimento analítico que seja capaz 
de identificar as propriedades gerais dos elementos que compõem um 
mapa. Assim sendo, o principal objetivo deste capítulo1 é apresentar 
o aparato metodológico que será utilizado no estudo dos mapas neste 
livro. Optamos por nos apoiar na semiótica desenvolvida por Charles 
S. Peirce (1839-1914). Entendida como sinônimo de lógica, a semió-
tica de Peirce parte de categorias fenomenológicas primordiais para 
propor uma gramática consistente que explica o funcionamento geral 
dos signos.

Na primeira parte deste capítulo, faremos uma síntese das principais 
referências da cartossemiótica – ramo da semiótica aplicada ao estudo 
dos mapas e da cartografia. Como veremos, não somente a semiótica de 

1. O tema da Cartossemiótica, abordado neste capítulo, foi publicado por este autor em 
formato de artigo na revista Dispositiva da PUC Minas (RIBEIRO, 2017c). A discussão 
dos aspectos diagramáticos dos mapas foi apresentada na 16a. Jornada do CIEP (Centro 
Internacional de Estudos Peircianos) em Setembro de 2016 na PUC-SP (RIBEIRO, 2016c). 
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Peirce pode ser utilizada como metodologia de análise e desconstrução 
dos mapas. Diferentes correntes semióticas – sobretudo os procedi-
mentos desenvolvidos por Roland Barthes – inspiraram pesquisadores 
interessados em compreender suas propriedades sígnicas. No entanto, 
vamos enfatizar a cartossemiótica de origem peirciana, tomando como 
referência o trabalho de Winfried Nöth (1998, 2006, 2007). 

Além de fornecer ferramentas metodológicas para a análise dos 
signos, a semiótica peirciana também contempla fundamentos teóricos 
que permitem compreender os princípios cognitivos que regem a criação 
e a interpretação de mapas. Assim, na segunda parte do capítulo, desta-
caremos as capacidades heurísticas dos mapas, ou seja, suas proprie-
dades semióticas que estimulam a descoberta de novos conhecimentos 
sobre o espaço. Sendo signos que apresentam características icônicas e 
diagramáticas, os mapas funcionam como instrumentos heurísticos que 
amplificam a cognição humana. Para detalhar esse aspecto heurístico, 
buscaremos amparo nas considerações de Peirce sobre a relação entre 
os diagramas e o processo de raciocínio. Os estudos sobre os diagramas 
em Peirce foram também aprofundados por Frederik Stjernfelt (2011, 
2013), Ana Maria Jorge (2002), Franco e Borges (2015). 

2.2 A semiótica dos mapas: um panorama metodológico

A semiótica é uma doutrina que nos fornece as ferramentas lógicas 
para raciocinarmos sobre o comportamento dos signos. Podemos nos 
apoiar em seus princípios para compreender de que maneira o conhe-
cimento pode ser construído com base nas representações do mundo 
exterior. Diante da pluralidade de signos que povoam o mundo sensível, 
interessa-nos abordar um tipo particular de signos visuais, voltados 
justamente às representações do espaço e do território: os mapas. 

Mapas são signos que apresentam características visuais capazes 
de representar propriedades espaciais de um território para um deter-
minado leitor. Devido ao seu inegável poder comunicacional e à sua 
estreita sintonia com o desenvolvimento do raciocínio, os mapas há 
muito despertaram interesse dos estudiosos da semiótica. Segundo 
MacEachren (1995), a abordagem semiótica fornece os mecanismos 
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conceituais para se explorar a maneira como os mapas produzem conhe-
cimento: 

Os mapas são imbuídos de significado em virtude das relações se-
mióticas [...]. A semiótica fornece uma estrutura conceitual para de-
senvolver uma lógica de representação cartográfica que pode tirar 
proveito do que sabemos sobre representações cognitivas, categorias 
mentais e esquemas de conhecimento.2 (MACEACHREN, 1995, p. 
213, 214, tradução nossa).

Os estudos semióticos dos mapas estão agrupados em uma disciplina 
conhecida como cartossemiótica (NÖTH, 1998; LJUNGBERG, 2015). 
Trata-se de um ramo da semiótica aplicada, que investiga as diferentes 
formas de representação cartográfica do espaço em uma superfície. Essa 
disciplina também é influenciada pelas diferentes correntes metodoló-
gicas da própria semiótica, cujas raízes se encontram em Peirce e em 
Saussure. 

Um dos primeiros pesquisadores a desenvolver um estudo semió-
tico dos mapas foi Jacques Bertin (1973). Bertin procurou catalogar os 
elementos mínimos que constituem os signos cartográficos, a fim de 
compreender suas funções elementares para evitar polissemias e ambi-
guidades na leitura dos mapas. Seu propósito era proporcionar uma 
taxonomia completa a ser aplicada no tratamento visual dos dados 
cartográficos (NÖTH, 1998). Segundo Ljungberg (2015), o sistema 
gráfico de variáveis desenvolvido por Bertin se tornou uma referência 
fundamental na transcrição cartográfica de informações geográficas. 

Podemos dizer que o manual Making maps: a visual guide to map 
design for GIS, publicado por Wood e Krygier (2011), também está 
relacionado com a cartossemiótica, uma vez que se propõe a investigar 
as diferentes técnicas visuais empregadas na construção de mapas, de 
maneira análoga e complementar à pesquisa de Bertin. Outros autores 
também se destacam nos estudos de cartossemiótica, dentre eles Schli-
chtmann (2009) e Wolodtschenko (2017). 

2. Do original: “Maps are imbued with meaning by virtue of semiotic relationships [...]. 
Semiotics provides a conceptual framework for developing a cartographic representation 
logic that can take advantage of what we know about cognitive representations, mental 
categories, and knowledge schemata.”
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Mesmo sem citar explicitamente o termo cartossemiótica, alguns 
autores da cartografia crítica se inspiraram em teorias semióticas em 
suas análises de mapas. Por exemplo,  Denis Wood (2010a) baseou-se 
nas considerações de Roland Barthes sobre signos e mitos para analisar 
um mapa rodoviário da Carolina do Norte. Wood utilizou a metodo-
logia semiótica proposta por Barthes para desconstruir esse mapa – uma 
peça de propaganda promovida pelo governo daquele estado no final 
da década de 1970 –, revelando intenções políticas por trás dos signos 
cartográficos ali empregados. Wood trabalha com uma perspectiva 
semiótica diádica do mapa como signo, que parte da identificação dos 
significantes (as marcações físicas) e dos significados. 

Pickles (2004) também faz referência ao trabalho semiótico de 
Barthes, ressaltando as propriedades denotativas e conotativas dos 
mapas. Pickles afirma que o mapa é um tipo de signo que mescla pelo 
menos três diferentes estruturas em sua construção: a estrutura gráfica, 
a estrutura matemática e a estrutura linguística. No entanto, esse autor 
enfatiza que o mapa pode ser entendido como um tipo de “texto” no 
seu sentido mais amplo: trata-se de uma construção que supostamente 
demandaria uma leitura direta e literal, mas que, como outros diversos 
textos, acaba por levantar problemas de interpretação e compreensão. 
Harley (2001) também trata dos mapas como um tipo de “texto”. 
Segundo esse autor: 

[...] mapas são textos no mesmo sentido que outros sistemas de signos 
não verbais – pinturas, gravuras, teatro, filmes, televisão, música – são 
textos [...]. Como livros, eles são também produtos tanto de mentes 
individuais e de valores culturais mais amplos de sociedades particu-
lares.3 (HARLEY, 2001, p. 36, tradução nossa). 

De maneira geral, notamos que os principais autores ligados à carto-
grafia crítica (Harley, Wood e Pickles, por exemplo) foram influenciados 
pela corrente semiótica francesa. A proposta relativamente comum entre 

3. Do original: “[...] maps are text in the same senses that other nonverbal sign-systems 
– paintings, prints, theather, films, television, music – are texts [...]. Like books, they are 
also the products of both individual minds and the wider cultural values in particular 
societies.”
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eles de “desconstruir os mapas” a fim de revelar as relações de poder da 
cartografia parte da ideia de que é necessário “quebrar” os elementos 
visuais dos mapas em pedaços menores, identificando suas interco-
nexões. Nesse sentido, a semiótica cumpre um importante papel, na 
medida em que propõe uma ferramenta metodológica capaz de operar 
essa desconstrução. A influência da semiótica de origem linguística 
também se manifesta na opinião desses autores, que optam por ressaltar 
o caráter “textual” dos mapas.

Nöth (1998, 2007), por sua vez, aprofunda-se na abordagem triádica 
de Charles S. Peirce. Segundo tal abordagem, o mapa pode ser consi-
derado como um signo composto de uma estrutura de três elementos 
interconectados: (1) o signo em si, (2) objeto e (3) interpretante. O signo 
(1) está habilitado a representar um objeto (2), causando um determi-
nado efeito cognitivo (3) em um intérprete. Portanto, a cartossemiótica 
de origem peirciana irá tratar o mapa apresentado aos nossos sentidos 
como signo; o objeto a que ele se refere é o território e, por fim, o inter-
pretante são as imagens mentais geradas a partir da leitura desse mapa. 
Tais imagens mentais se manifestam como outros signos, estimulando 
novas significações em cadeia, num processo conhecido como semiose. 

Segundo Nöth, a cartossemiótica desenvolve pesquisas enfatizando 
cada um desses três aspectos. Por exemplo, do ponto de vista do signo, os 
estudos dos mapas se concentram nas técnicas gráficas, no design carto-
gráfico, nas cores, nas formas e nos padrões visuais. Do ponto de vista 
do objeto, os estudos se voltam para o território em si, podendo enfa-
tizar desde técnicas de mensuração e coleta de dados georreferenciados 
como também seus aspectos mais qualitativos. Por fim, os estudos dos 
interpretantes focalizam os efeitos cognitivos gerados pela leitura dos 
mapas.

Optamos por adotar a semiótica desenvolvida por Charles Peirce. 
Entendemos que a tríade signo, objeto e interpretante contempla os 
elementos que envolvem o processo de representação e interpretação 
dos mapas. Além disso, a cartossemiótica de origem peirciana também 
nos ajuda a esclarecer os seguintes conceitos, fundamentais para as 
considerações que serão feitas nos capítulos seguintes: (a) os mapas e 
seus dois objetos; (b) o mapa como representação; (c) o aspecto comuni-
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cacional dos mapas; (d) as propriedades icônicas, indiciais e simbólicas 
dos mapas; (e) o mapa como um diagrama.

2.3 Os mapas e seus dois objetos

Diferentemente da abordagem diádica baseada nos conceitos de 
significante e significado (BARTHES, 2012), a lógica triádica reforça a 
relevância desempenhada pelo  objeto do signo no processo de semiose. 
Segundo Jappy (2013, p. 14, tradução nossa), “o objeto de Peirce é possi-
velmente o conceito mais excluído e mais estranho às teorias pós-estru-
turalistas e neo-Saussurianas da contemporaneidade”4. O objeto cumpre 
um papel fundamental na semiose, uma vez que ele é o elemento que, 
indiretamente, determina o efeito interpretativo em uma mente, mediado 
pelo signo. Assim, por mais que o signo cartográfico seja tomado como 
o primeiro elemento da tríade, ele se refere a um território que ontolo-
gicamente o precede. Segundo o próprio Peirce: 

Um signo tenta representar, em parte, pelo menos, um objeto que é, 
portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mes-
mo que o signo represente o objeto falsamente. Mas dizer que ele re-
presenta seu objeto implica que ele afete uma mente de tal modo que, 
de certa maneira, determina, naquela mente, algo que é mediatamen-
te devido ao seu objeto. Essa determinação da qual a causa imediata 
ou determinante é o signo e da qual a causa mediada é o objeto pode 
ser chamada de interpretante. (CP5 6.347, tradução nossa).

Dessa maneira, entende-se que o objeto de um signo cartográfico 
é o território ao qual o mapa se refere. No entanto, Peirce expande 
essa noção e propõe a existência de dois objetos: o objeto dinâmico, 
que corresponde ao objeto em si, considerando toda a sua totalidade 
e complexidade; e o objeto imediato, que é a representação imperfeita e 
parcial do objeto que está contida dentro do signo. Por exemplo: o objeto 
dinâmico de um mapa da América do Sul seria o próprio continente, 

4. Do original: “Peirce’s ‘object’ is possibly the concept most removed from, and most alien 
to, contemporary postructuralist, neo-Saussurean theories of the sign.”

5. A sigla CP corresponde aos Collected Papers de Peirce. O primeiro número indica o 
volume e os próximos números após o ponto indicam o parágrafo. 
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com suas inúmeras propriedades e qualidades (população, espaço físico, 
clima, vegetação, relações humanas, história, geografia etc.). A maneira 
como a América do Sul é particularmente representada em um mapa 
(formas, cores, tamanho, fronteiras, rótulos etc.) corresponde ao objeto 
imediato. 

Essa divisão dos tipos de objeto é relevante no estudo dos mapas. 
Ainda que o objeto dinâmico seja o mesmo, há mapas que o representam 
de maneira totalmente distinta, ressaltando determinados aspectos. A 
cidade de Nova Iorque, por exemplo, pode ser representada de uma 
determinada forma em um mapa do Google Maps6 e de outra em um 
dos mapas do projeto Mapping Manhattan7 (COOPER, 2013). 

Esses mapas representam o mesmo objeto dinâmico – a cidade de Nova 
Iorque. No entanto, cada um dos seus objetos imediatos trazem aspectos 
bem diferentes da cidade. Essas diferentes possibilidades de represen-
tações de um mesmo objeto serão úteis, por exemplo, no momento 

6. Disponível em: <http://maps.google.com>. Acesso em: 8 mar. 2017.

7. Disponível em: <https://goo.gl/9R6tz5>. Acesso em: 8 mar. 2017.

Figura 1: Mapa de Nova Iorque.
Fonte: Google Maps.

Figura 2: Mapa de Nova Iorque.
Fonte: The New York Times.
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em que formos abordar as perspectivas artísticas dos mapas: diante de 
um mesmo território, artistas adotam uma estratégia bem distinta dos 
cartógrafos. Trata-se de um gesto de ousadia e provocação, revelando 
aspectos do espaço que normalmente são ignorados nos mapas tradi-
cionais. Nesse sentido, por estar contido no signo, o objeto imediato irá 
influenciar a maneira pela qual o mapa irá refletir determinado conheci-
mento pessoal e cultural de seu criador (LJUNGBERG, 2015). Segundo 
Peirce:

Precisamos distinguir o Objeto Imediato – o objeto como está repre-
sentado no signo – e o Real (não, porque o Objeto talvez seja com-
pletamente fictício, preciso escolher um termo diferente, portanto), 
digamos o Objeto Dinâmico, que, da natureza das coisas, o Signo não 
pode expressar, ele pode somente indicar e deixar o intérprete desco-
bri-lo pela experiência colateral.8 (EP29 498).

No trecho acima, Peirce apresenta as propriedades essenciais do 
objeto dinâmico. Em primeiro lugar, destacamos que a noção de objeto 
dinâmico se aproxima da ideia de “realidade”, enquanto que o objeto 
imediato seria o recorte dessa realidade que imediatamente se apresenta 
no signo. No entanto, Peirce também afirma que o objeto dinâmico pode 
ser de natureza fictícia (e, por essa razão, ele optou por não chamá-lo de 
“objeto real” ou simplesmente “realidade”). 

Essa discussão sobre a natureza fictícia dos objetos será retomada 
mais adiante, onde trataremos dos mapas de territórios imaginários e 
dos mundos ficcionais. Resumidamente, trata-se das questões semió-
ticas que envolvem o aparente paradoxo contido na representação de 
objetos que “não existem”; ou seja, objetos que foram criados em uma 
determinada mente, mas que não encontram referentes existentes no 
mundo concreto, como os mapas de mundos da literatura de ficção ou 
de mitos religiosos, por exemplo. 

8. Do original: “We must distinguish between the Immediate Object, — i.e., the Object 
as represented in the Sign,— and the Real (no, because perhaps the Object is altogether 
fictive, I must choose a different term; therefore:), say rather the Dynamical Object, which, 
from the nature of things, the Sign cannot express, which it can only indicate and leave the 
interpreter to find out by collateral experience.”

9. A sigla EP corresponde à publicação Essential Peirce, editada por Nathan Houser. O 
número ao lado indica o volume.
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Outro aspecto relevante diz respeito à possibilidade de um signo 
representar o objeto falsamente. Ou seja, Peirce admite que os signos 
também mentem. Essa propriedade dos signos permite levar em conta o 
fato de que os mapas não necessariamente são representações corretas 
e precisas da realidade espacial. Embora a cartografia científica cubra-
-os de uma autoridade discursiva, a “verdade” contida em um mapa, 
portanto, pode ser abertamente questionada.

2.4 O mapa como representação

Em vários momentos deste estudo, afirmamos que os mapas repre-
sentam um determinado espaço ou território. No entanto, a ideia do 
mapa como representação encontra uma certa rejeição por parte de 
alguns autores na cartografia crítica. Essa rejeição refere-se à ideia de 
que o conceito de representação seria insuficiente, pois reforçaria a inter-
pretação de que o mapa é um instrumento estático e especular da reali-
dade, o que inibiria seus aspectos contingenciais e políticos. No entanto, 
sob o ponto de vista semiótico, a noção de que o signo cartográfico 
representa um objeto não exclui o fato de que essa representação pode 
conter distorções ou imperfeições. 

Para tratar desse aspecto, recuperamos o trabalho de MacEachren 
(1995) em How maps work, que também é amplamente sustentado pela 
lógica triádica proposta por Charles Peirce10. MacEachren se aprofunda 
em teorias cognitivas e de modelos representacionais de conhecimento 
para tratar dos processos de significação envolvidos na cartografia. Seu 
principal argumento consiste em defender a natureza representacional 
dos mapas, uma propriedade que é frequentemente ignorada ou inter-
pretada de maneira superficial. 

10. No entanto, esse autor opta por derivar sua teoria semiótica aplicada aos mapas 
com base nas considerações de C. Morris. MacEachren apoia-se nas três dimensões de 
semiose sugeridas por Morris: a dimensão semântica, a dimensão pragmática e a dimensão 
sintática. De maneira controversa, MacEachren também sugere que não somente o signo 
pode atuar como elemento mediador entre os outros dois elementos da semiose. Tanto 
o objeto quanto o interpretante também poderiam ser considerados como mediadores 
(MACEACHREN, 1995, p. 220). 
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Explorar os mapas como uma representação constrói importantes co-
nexões entre a cartografia e uma variedade de campos relacionados 
com esse tópico em suas várias facetas (incluindo sistemas de infor-
mação geográfica [GIS] e sensoriamento remoto, bem como as artes, 
a ciência cognitiva, a sociologia, a psicologia cognitiva e ambiental, 
a semiótica e mesmo a história e a filosofia da ciência).11 (MACEA-
CHREN, 1995, p. 1, tradução nossa).

Nesse aspecto, MacEachren diverge dos argumentos levantados 
pelos autores da cartografia crítica, que preferem adotar uma certa 
distância desse conceito. Fala-se, por exemplo, em “imagens refratadas” 
(HARLEY, 2001, p. 53), “sistemas de proposições” (WOOD, 2010a, p. 
34), cartografia “processual” (KITCHIN; DODGE, 2007, p. 13) ou 
mesmo em “crise de representação” (PICKLES, 2004, p. 28). Crampton 
(2010) afirma que a palavra “representação”:

[...] implica algo que existe anteriormente ao ato de se mapear (o es-
paço ou a paisagem a ser mapeada). Há uma paisagem lá fora, e ela é 
capturada de uma maneira ‘representativa’ em um mapa [...]. A paisa-
gem se apresenta primeiro, e tal como uma pintura ou uma fotografia, 
tomamos os elementos essenciais dela para nossa representação [...]. 
A cartografia crítica, por outro lado, argumenta que o mapeamento 
cria um conhecimento e um significado espacial específicos, identifi-
cando, nomeando, categorizando, excluindo e ordenando [...]. O ma-
peamento cria conhecimento tanto quanto (e para alguns ‘em vez de’) 
o reflete.12 (CRAMPTON, 2010, p. 45, 46, tradução nossa).

11. Do original: “Exploring maps as representation forges important links between 
cartography and a variety of cognate fields concerned with this topic in its various facets 
(including geographical information systems [GIS] and remote sensing, as well as art, 
cognitive science, sociology, cognitive and environmental psychology, semiotics, and even 
the history and philosophy of science).”

12. Do original: “The word ‘representation’ implies that something exists prior to the act of 
mapping (the space or landscape being mapped). There is a landscape out there, and it is 
captured in some ‘representative’ way by the map. [...]. The landscape comes first, and like a 
painting or photograph we ‘take’ essential elements of it for our representation [...]. Critical 
cartographers, on the other hand, argue that mapping creates specific spatial knowledges 
and meanings by identifying, naming, categorizing, excluding and ordering [...]. Mapping 
creates knowledge as much as (and for some, instead of) reflecting it.”
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Kitchin e Dodge (2007, p. 12, tradução nossa) afirmam que a 
“pesquisa cartográfica se reorienta como uma ciência de práticas, não 
de representações”13. Denis Wood, por sua vez, é ainda mais incisivo:

A maneira mais fácil de libertarmos o poder dos mapas seria perceber 
o fato de que mapas são proposições. Tão logo concebemos os mapas 
como representações, nossa imaginação será amarrada a uma imagem 
alegada de que os mapas não são mais do que espelhos. Invariavel-
mente, essa imagem recebida é inadequada, imprecisa, frequente-
mente falsa: e sempre é escrava de interesses dominantes.14 (WOOD, 
2010a, p. 39, grifo do autor, tradução nossa).

De fato, ao reforçar os aspectos políticos, a cartografia crítica procura 
enfatizar que os mapas vão além da mera representação especular da 
realidade. No entanto, a noção de representação aqui defendida não se 
restringe ao mero processo de reflexão passiva e leva em conta a noção 
de semiose: “os mapas são representações espaciais que podem esti-
mular outras representações, num ato de construção de conhecimento”15 
(MACEACHREN, 1995, p. VII, tradução nossa). 

De acordo com a lógica triádica da semiótica de Peirce, os processos 
de representação que se constroem em torno de um signo constituem 
uma das faces dessa tríade: a saber, a relação entre o signo e o objeto. 
Ou seja, o signo (S) representa o objeto (O). Por outro lado, há também 
uma relação de interpretação que ocorre na relação entre o signo (S) e o 
interpretante (I), na outra “perna” da tríade. Ou seja, ao mesmo tempo 
em que o signo representa seu objeto, ele também está apto a gerar uma 
interpretação em uma determinada mente.

Assim, entendemos a representação como a relação que se estabelece 
entre o signo e seu objeto, ou seja, entre o mapa e o território. Segundo 

13. Do original: “[...] cartographic research becomes refocused as a science of practices, 
not representations.”

14. Do original, com tradução ligeiramente modificada: “The easiest way to unleash the 
power of the map would be to get real about the fact that maps are propositions. As long 
as we conceive of maps as representations, our imagination will be fettered by the received 
picture of the world that it is claimed maps no more than mirror. Invariably this received 
picture is inadequate, inaccurate, often false; and always it is thrall to dominant interests.” 

15. Do original: “maps are spatial representations which can in turn stimulate other spatial 
representations and that representation is an act of knowledge construction.”
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Peirce (CP 2.273, tradução nossa), representar é “estar no lugar de, isto 
é, estar numa tal relação com um outro que, para certos propósitos, 
é considerado por alguma mente como se fosse esse outro”16. Nesse 
sentido, representar significa colocar-se no lugar de um outro. Assim, 
o signo representa o objeto, causando um certo efeito interpretativo 
em uma mente. O efeito interpretativo é mediado pela ação do signo: 
em outras palavras, a interpretação criada sobre um território em uma 
mente passa pela mediação do signo cartográfico. 

Porém, um dos princípios fundamentais dessa relação é que o signo 
é incapaz de representar o objeto em sua totalidade. Como mencionamos 
anteriormente, o signo é sempre uma representação parcial e nunca será 
capaz de contemplar toda a complexidade que constitui um objeto. Daí 
a explicação semiótica de que o mapa não é o território. Em resumo, 
entendemos que, ao representar um território, o mapa não necessaria-
mente reproduz uma visão especular daquele espaço: haverá sempre uma 
espécie de parcialidade ou – como preferem os pesquisadores da carto-
grafia crítica – uma distorção. Nesse sentido, o nosso entendimento do 
conceito de representação não contradiz a ideia de que um mapa é uma 
proposição parcial da realidade. Trata-se de uma propriedade semiótica 
elementar de todo signo.

2.5 O aspecto comunicacional dos mapas

Outro equívoco que merece esclarecimento é associar as proprie-
dades comunicativas de um mapa a um modelo linear do tipo emissor 
– canal – receptor. Segundo Pickles (2004, p. 33), essa noção funcional 
da cartografia sofreu uma grande influência do modelo comunicacional 
proposto pela teoria matemática da informação de Shannon e Weaver. 
Sob esse ponto de vista, predominante nas décadas de 1960 e 1970, o 
mapa era entendido como uma ferramenta utilizada para transmitir 
informações espaciais, baseada num fluxo unidirecional. O cartógrafo, 
no papel do emissor, seria responsável por codificar os dados puros e 

16. Do original: “To stand for, that is, to be in such a relation to another that for certain 
purposes it is treated by some mind as if it were that other.”
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brutos da realidade em um mapa, que por sua vez seriam decodificados 
por um leitor ideal, capaz de interpretar os símbolos de maneira atenta 
e adequada. O nível de eficiência comunicacional do mapa estaria, 
portanto, relacionado à quantidade e à precisão da informação trans-
mitida.

Segundo MacEachren (1995), esse modelo pressupõe que os mapas 
possuem um propósito inquestionável de comunicar um conteúdo com 
eficiência. O cartógrafo teria acesso a um determinado conhecimento 
que seria traduzido e disseminado através do mapa, em vez  de ser 
construído e analisado pelo leitor, na outra extremidade do fluxo. “A 
comunicação passou a ser vista como uma função primária da carto-
grafia e o mapa foi considerado o veículo dessa comunicação” (MACE-
ACHREN, 1995, p. 4). Além disso, a própria cartografia se tornou “um 
processo de comunicação de informações espaciais que possui inputs, 
transmissão e recepção de informação, e portanto poderia ser analisado 
como um sistema”17 (MACEACHREN, 1995, p. 4, tradução nossa). Esse 
modelo sistêmico induz a interpretação de que seria possível aprimorar 
a comunicação dos mapas, reduzindo a perda de informação nos vários 
pontos desse sistema. Além disso, os leitores dos mapas seriam enti-
dades básicas, que simplesmente respondem aos inputs fornecidos no 
início do fluxo.

No entanto, a semiótica questiona a premissa de que os mapas são 
exclusivamente interpretações objetivas da realidade. De acordo com 
MacEachren, “uma das principais falhas identificadas no paradigma do 
modelo comunicacional da cartografia foi o fracasso em contar com o 
papel ativo do usuário em derivar significado dos mapas”18 (MACEA-
CHREN, 1995, p. 23, tradução nossa). Por estar intimamente relacio-
nada com as teorias sobre cognição e percepção visual, a semiótica 
contribui para a compreensão da maneira como extraímos significado 

17. Do original: “Communication came to be viewed as the primary function of cartography 
and the map was considered the vehicle for that communication [...]. It was approached 
as a process of communicating spatial information that had inputs, transmission, and 
reception of information, and that therefore could be analyzed as a system.”

18. Do original: “One of the major flaws identified in the communication-model paradigm 
for cartography was that it failed to account for the active role of the map user in deriving 
meaning from maps.”
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dos mapas, expandindo a noção simplificada de comunicação baseada 
em um sistema linear. Para desenvolver esse argumento, MacEachren 
se apoia em um modelo cognitivo baseado em esquemas mentais de 
conhecimento. Os esquemas mentais são responsáveis por realizar 
uma mediação entre o interpretante gerado pelo mapa e o conheci-
mento prévio do leitor. Em termos semióticos, os esquemas mentais são 
também signos que derivam de processos de semiose gerados na mente 
do leitor a partir de suas experiências colaterais19 com o mapa e o objeto 
representado. O leitor se interroga sobre a informação visual contida 
no mapa, comparando seu conhecimento prévio com esse esquema 
mental elaborado por ele mesmo. O significado derivado pode resultar 
na modificação desse esquema ou mesmo estimular a criação de um 
novo esquema. 

Nas palavras de MacEachren, esse modelo definitivamente afasta a 
hipótese de que o processo de significação dos mapas ocorre por uma 
transmissão unidirecional de informação, “e sim em um sistema modular 
onde a informação é criada e recriada por uma série de processos 
interpretativos”20 (MACEACHREN, 1995, p. 49, tradução nossa). Em 
outros termos, a significação ocorre por meio da geração de uma cadeia 
sucessiva de novos interpretantes, num processo de semiose. Portanto, 
essa abordagem semiótica reforça a noção de que o mapa não é um 
mero veículo de transmissão de informações. O leitor possui um papel 
ativo na construção desses significados, na medida em que ele combina 
as informações do mapa com seu conhecimento prévio para produzir 
conclusões que não necessariamente correspondem às intenções iniciais 
do cartógrafo (MACEACHREN, 1995, p. 9). 

Em resumo, quando nos referimos aos aspectos comunicacionais 
dos mapas, consideramos duas propriedades semióticas fundamentais: 
por um lado, o fato de que o mapa, por ser um signo, encarna uma 
mensagem em potencial. Nesse sentido, o mapa é um signo material, 
concreto. Ao representar um território, o signo se apresenta em seu 
lugar, carregando um conjunto de propriedades visuais que pode dizer 

19. Sobre o conceito de experiência colateral em Peirce, cf. EP2 (MS 318) p. 404.

20. Do original: “[...] but a modular system in which information is ‘created’ and re-created  
by a series of interpretive processes.”
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algo sobre seu objeto. Para haver comunicação, portanto, deve haver um 
signo. 

Além disso, o mapa também é capaz de afetar uma determinada 
mente, provocando um efeito interpretativo. Contudo, esse efeito inter-
pretativo não necessariamente corresponde ao propósito inicial do 
cartógrafo: ele é elaborado por um processo cognitivo na mente do 
intérprete, que usa sua experiência colateral (seu conhecimento prévio) 
para criar um significado a partir do signo cartográfico. Sua interpre-
tação pode se transformar em um outro signo, despertando outras signi-
ficações na cadeia da semiose.

Que a semiótica é também uma teoria da comunicação está implícito, 
em primeiro lugar, no fato de que não há comunicação sem signos. 
Em segundo lugar, está implícito no fato de que a semiose é, antes de 
tudo, um processo de interpretação, pois a ação do signo é a ação de 
ser interpretado em um outro signo. Por isso mesmo, o significado 
de um signo é um outro signo e assim por diante, processo através 
do qual a semiose está em permanente devir. Como poderia haver 
comunicação se não houvesse produção de signos para serem inter-
pretados? (SANTAELLA; NÖTH, 2004, p. 160-161).

2.6 As propriedades icônicas, indiciais e simbólicas dos mapas

Como já é do conhecimento da comunidade de pesquisadores da 
semiótica, Peirce criou uma extensa e detalhada classificação de signos. 
Muito mais do que meramente sugerir rótulos, Peirce buscou compre-
ender, em profundidade, como os signos poderiam se comportar. Peirce 
conduziu a sua noção de signo a um patamar extremamente abstrato, 
a ponto de considerar que qualquer coisa do mundo sensível poderia 
atuar como um signo. Além disso, Peirce também afirmou que todo 
pensamento necessariamente ocorre por meio de signos (PEIRCE, 
2010). Dessa maneira, ele ampliou o campo de atuação de sua doutrina 
lógica (ou semiótica), que tem a pretensão de ser uma verdadeira filo-
sofia do pensamento, ou seja, uma ciência que trata das regras formais 
do raciocínio. Nesse sentido, a teoria geral dos signos de Peirce se 
apresenta como uma poderosa ferramenta lógica de identificação de 
suas propriedades gerais e, por consequência, do próprio pensamento 
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(SANTAELLA, 1995). Portanto, sua semiótica vai muito além da mera 
classificação e análise dos signos linguísticos produzidos pelo homem.

Peirce não buscava delimitar um significado específico para os 
signos (no sentido de que “A” significa “B” ou, em termos cartográficos, 
que “verde” significa “vegetação” ou que “linhas contínuas” significam 
“estradas”). De maneira geral, sua maior preocupação era saber como 
o conhecimento científico é adquirido e de que maneira poderíamos 
provar que esse conhecimento é válido, contribuindo para o avanço da 
razoabilidade no longo curso do tempo. De acordo com Jappy (2013, p. 
27, tradução nossa):

Na classificação triádica dos signos criada em 1903, Peirce não estava 
interessado em determinar o significado de um determinado signo, 
o que seria de interesse muito pessoal e individual; mas sim em in-
vestigar os três aspectos gerais de um signo e de sua ação, ou seja, os 
aspectos dos signos que são universalmente válidos e nos habilitam a 
classificá-los.21 

Foge ao escopo deste estudo se aprofundar nas categorias fenomeno-
lógicas de Peirce22. Tampouco detalharemos as diversas possibilidades 
de classificação dos tipos de signo23. No entanto, vamos trazer uma 
breve explicação sobre como os signos podem ser classificados, tendo 
como base as categorias fenomenológicas da primeiridade, secundidade 
e terceiridade. Em seguida, mencionaremos uma das tricotomias classi-
ficatórias da semiótica: as propriedades icônicas, indiciais e simbólicas. 
Tal classificação é suficiente para tratarmos de algumas questões perti-
nentes sobre os mapas daqui por diante.

A classificação desenvolvida por Peirce, bem como todo o seu edifício 
filosófico, encontra fundamento na sua original concepção de categorias 
universais triádicas e recursivas, conhecidas como (1) primeiridade, (2) 
secundidade e (3) terceiridade. Base para a compreensão da fenome-

21. Do original: “In the tripartite classification of signs he set up in 1903, Peirce was not 
interested in determining what a given sign meant, which is very much a private, individual 
concern, but rather in investigating three general aspects of signs and sign-action, that is, 
aspects of signs which which are universally valid and enable us to classify them.”

22. Cf. SANTAELLA, 2005; IBRI, 2015.

23. Cf. CP 2.227-273; SANTAELLA,1995; BORGES, 2010.



61CARTOSSEMIÓTICA: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS E HEURÍSTICOS

nologia e da semiótica, as categorias permitem identificar, respectiva-
mente, as propriedades dos signos relacionadas tanto às suas (1) quali-
dades e possibilidades, (2) singularidades e afirmações, bem como às suas 
(3) generalidades e regularidades.

De acordo com Peirce, a semiótica é incapaz de adotar premissas arbi-
trárias de maneira independente, ou seja, ela requer a prévia consideração 
dos fenômenos externos ao pensamento. Tais fenômenos se apresentam 
a determinadas mentes (não restritas ao aparelho cognitivo humano) 
de acordo com a predominância de cada uma das categorias fenome-
nológicas mencionadas. Nesse sentido, a semiótica possui um caráter 
ontológico que parte dos estímulos fornecidos pelo mundo exterior com 
o objetivo de desvendar como os signos se comportam. Portanto, cabe à 
semiótica fornecer o aparato metodológico para desvendar como opera 
o pensamento, amparada por uma primeira apuração dos fenômenos, 
cujos princípios estão sob o domínio da fenomenologia. Por consequ-
ência, os diversos tipos de signos possuem direta correspondência com 
as três categorias, que se manifestam em distintos graus de intensidade, 
dependendo da ação desempenhada pelo signo. 

O comportamento dos signos pode ser classificado a partir da análise 
dos elementos fundamentais que compõem sua tríade (signo, objeto e 
interpretante), bem como da forma como eles se relacionam. As três 
classificações básicas (chamadas tricotomias) consideram o signo em si 
mesmo (S), a relação do signo com o seu objeto (S-O) e a relação do signo 
com o interpretante (S-I). Quando consideramos somente a relação do 
signo com o seu objeto24, os signos podem ser classificados como ícones, 
índices ou símbolos.

Uma explicação complementar será fornecida logo adiante neste capí-
tulo. Por ora, basta compreendermos que um ícone é um signo que, na 
relação com seu objeto, compartilha algum tipo de semelhança com ele. 
Em outras palavras, um ícone apresenta qualidades (formas, aparência, 
cores, sons, aspecto, tonalidade, estrutura interna etc.) que se asseme-
lham ao objeto que ele representa. Um desenho de uma casa ou uma 
pintura de um rosto são exemplos de ícones, uma vez que suas formas 

24. Nesse caso, consideramos o objeto dinâmico.
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visuais possuem semelhanças com o objeto. Nesse sentido, o ícone é um 
signo através do qual se manifesta, de maneira predominante, a cate-
goria da primeiridade (qualidades e possibilidades).

Por sua vez, um índice é um signo que possui uma conexão direta 
com seu objeto, sendo afetado por ele. Em outras palavras, um índice 
denota a existência de um objeto e traz alguma afirmação sobre suas 
propriedades. Uma pegada na areia ou um termômetro são exemplos 
de índices que apontam para a existência de seus objetos (no caso, a 
passagem de um animal por aquele local ou a condição da temperatura 
de uma região). Índices estão relacionados com a ideia de rastros e ruínas, 
conceitos que serão retomados com profundidade mais adiante. Nesse 
sentido, o índice é um signo através do qual se manifesta, de maneira 
predominante, a categoria da secundidade (singularidades e afirmações). 

Por fim, um símbolo é um signo que se refere ao seu objeto pela 
virtude de uma lei ou um hábito. Em outras palavras, o símbolo é 
criado em função de uma regra que irá, por convenção, determinar seu 
comportamento. Uma letra qualquer do alfabeto ou o nome de uma 
praça são exemplos de símbolos, uma vez que seu significado resulta de 
uma convenção ou regra estabelecida previamente. Os símbolos estão 
predominantemente regidos pela categoria da terceiridade (generali-
dades e regularidades).

No entanto, as classificações de ícone, índice e símbolo não devem 
ser entendidas de maneira excludente. Tal como nas categorias fenome-
nológicas, Peirce propõe que as classificações são recursivas (a categoria 
1 está contida na 2, que por sua vez está contida na 3). Ou seja, um 
índice também apresenta propriedades icônicas. De maneira análoga, 
um símbolo também apresenta propriedades indiciais e, por consequ-
ência, icônicas. Isso significa, por exemplo, que uma placa de trânsito do 
tipo “PARE”25 pode apresentar, ao mesmo tempo, propriedades simbó-
licas (por ser uma convenção), indiciais (por afirmar algo sobre aquele 
lugar específico) e icônicas (por trazer a cor vermelha).

25. Uma maneira de tornar a classificação dos signos mais precisa é por meio das dez 
classes de signos, que se originam da combinação das três tricotomias. Nesse sentido, 
podemos dizer que uma placa de trânsito do tipo “PARE” poderia ser classificada como 
um Legi-signo, indicial, dicente. Cf. CP 2.254-2.264.
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Após essa explicação, podemos voltar ao tema principal da pesquisa, 
lançando a seguinte pergunta: Como as propriedades icônicas, indi-
ciais e simbólicas se manifestam nos mapas? Em primeiro lugar, mapas 
possuem características icônicas. Tais características se manifestam, por 
exemplo, nas formas dos continentes, na representação do curso de um 
rio, na sinuosidade de uma rodovia ou mesmo nas cores usadas para 
representar florestas, formações rochosas, mares e oceanos. Tais quali-
dades possuem semelhanças com o território representado, sejam elas 
físicas ou estruturais (como no caso dos diagramas, que será abordado 
na sequência). As propriedades icônicas dos mapas são fundamentais 
para que o leitor possa estabelecer analogias com o mundo apontado. 
Além disso, são propriedades particularmente proeminentes nos mapas 
artísticos, uma vez que estimulam a abertura de sentidos do leitor. 

Por outro lado, mapas também apresentam um forte apelo indicial. 
Ao posicionar uma cidade, uma fronteira ou uma formação geográfica 
num determinado local, o mapa explicitamente indica, aponta e denota 
sua existência. Nesse sentido, o mapa funciona como um poderoso 
índice, afirmando que ali se encontra algo específico que merece ser 
comunicado. Trata-se de uma propriedade essencial, pois é sobre esses 
índices que navegantes, viajantes ou estudiosos se amparam para buscar 
orientação: se o mapa diz que “ali há uma ilha”, então é razoável acre-
ditar que ela exista. O aspecto indicial dos mapas reforça sua autoridade 
como um signo de afirmação de fatos que dizem respeito ao espaço (mas, 
ao mesmo tempo, devemos nos lembrar que os signos também podem 
mentir ou mesmo representar o objeto de maneira parcial). Por isso a 
cartografia científica se interessa bastante pelos índices: um mapa deve 
ser preciso, comunicando claramente um determinado fato geográfico.

Por fim, mapas também apresentam propriedades simbólicas. Grande 
parte da gramática cartográfica depende de convenções que foram esta-
belecidas ao longo da história. São exemplos de convenções da carto-
grafia: o fato de o norte ser normalmente representado na parte superior 
do mapa; as regras que definem o posicionamento dos meridianos; as 
legendas que auxiliam o entendimento dos códigos aplicados no mapa; 
as regras matemáticas de projeção, responsáveis por “traduzir” a forma 
esférica do globo em um plano retangular e assim por diante. Portanto, 
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a cartografia científica tem interesse no controle e definição dessas 
convenções simbólicas dos mapas, uma vez que ela busca estabelecer 
padrões e hábitos que possam assegurar uma leitura “correta” dos mapas. 
Como veremos, o questionamento dos aspectos simbólicos dos mapas 
é uma das estratégias adotadas pelos artistas para subverter a leitura 
tradicional que fazemos sobre o espaço. Além disso, por se tratarem de 
convenções que invariavelmente reforçam relações de poder, o aspecto 
simbólico dos mapas foi duramente atacado pelos pensadores da carto-
grafia crítica. As convenções cartográficas, nesse sentido, reforçam que 
os mapas são signos culturais, inseridos em um contexto que exerce uma 
enorme influência sobre suas regras de representação. Expor a origem 
e as razões dessas convenções permite uma interpretação mais crítica 
sobre a natureza dos mapas. 

Após a apresentação geral dos princípios semióticos que regem os 
mapas, podemos seguir para a segunda parte deste capítulo. A partir 
dessa base conceitual fornecida pela cartossemiótica, vamos explorar de 
que maneira os mapas podem atuar como instrumentos heurísticos que 
estimulam a descoberta de novos significados sobre o espaço. Para isso, 
vamos nos apoiar nas considerações desenvolvidas por Peirce sobre o 
poder dos diagramas.

2.7 Peirce e o General: mapas como diagramas

Em um artigo publicado pela revista acadêmica The Monist, em 1906, 
chamado Prolegomena to an Apology for Pragmatism (também conhe-
cido pela sigla PAP), Peirce desenvolve alguns de seus argumentos sobre 
o pragmatismo, bem como apresenta seus grafos existenciais: uma meto-
dologia visual, fortemente icônica, aplicada à lógica. Para isso, Peirce irá 
resgatar importantes conceitos da semiótica, ressaltando um tipo espe-
cial de signo que, segundo ele, seria capaz de “ilustrar o curso geral do 
pensamento com exatidão”: os diagramas (PEIRCE, 1906, p. 492). 

Peirce abre seu texto propondo uma conversa imaginária com um 
militar de alta patente, supostamente responsável por organizar exér-
citos e arquitetar campanhas que envolvem deslocamento de tropas. 
Nesse “diálogo”, Peirce provoca o militar, questionando-o sobre as 
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razões de ele usar um mapa para projetar os próximos movimentos de 
sua tropa: Que sentido teria um mapa quando já possuímos total fami-
liaridade com o território em questão? O mapa, responde o militar, é um 
instrumento que permite planejar ações e vislumbrar o território que se 
encontra em poder do inimigo. Diante dessa resposta, o próprio Peirce 
apresenta uma conclusão: estão aí evidenciadas, portanto, as vantagens 
de um diagrama. A partir de sua manipulação, seria possível realizar 
experimentos mentais sucessivos a fim de obter conclusões necessárias 
sobre um conjunto de premissas.

De acordo com a semiótica de Peirce, podemos classificar o mapa 
como um tipo de diagrama (STJERNFELT, 2011), signo cuja caracte-
rística principal consiste em estimular o raciocínio pela articulação 
visual das relações lógicas entre suas partes. Além disso, Peirce ainda 
afirma que os experimentos realizados sobre um diagrama se asseme-
lham às inferências utilizadas por qualquer cientista, como os físicos e 
os químicos. De maneira geral, os cientistas propõem questões sobre a 
natureza e realizam experimentos sucessivos sobre amostras que repre-
sentam, estruturalmente, os componentes a serem testados, a fim de 
validar as hipóteses levantadas no início do experimento. Esse procedi-
mento metodológico busca comprovações e obtém conclusões a partir de 
premissas logicamente articuladas. Tal procedimento, segundo Peirce, é 
reconhecidamente o mesmo que aplicamos quando manipulamos um 
diagrama: como num mapa ou numa equação matemática, o objeto de 
investigação é exercitado cognitivamente ao colocarmos em evidência a 
relação lógica entre suas partes.

Dessa maneira, Peirce indica que os diagramas adquirem uma 
posição de destaque em sua semiótica, não somente em função de suas 
características formais de representação estrutural de um objeto, como 
também por serem instrumentos relevantes na própria construção 
do raciocínio deliberado. No entanto, para compreendermos de que 
maneira o diagrama assume tal status na semiótica, torna-se necessário 
retomarmos as discussões sobre suas propriedades icônicas para, então, 
alcançarmos as noções de raciocínio diagramático.
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2.8 Ícones: semelhanças e revelações

Peirce elaborou inúmeras definições de signo ao longo de seu 
percurso filosófico. No artigo de 1906, por exemplo, ele entende signo 
como “qualquer coisa na qual, sendo determinada por um objeto, deter-
mina uma interpretação através dele”26 (PEIRCE, 1906, p. 495, tradução 
nossa). Em outras palavras, o signo é aquilo que representa algo para 
alguém sob certo modo. Esse algo representado pelo signo é o objeto e 
o efeito interpretativo gerado em uma determinada mente é o interpre-
tante (CP 2.227). Como vimos, essa definição pressupõe uma articu-
lação entre três entidades: signo, objeto e interpretante.  

A relação entre signo e objeto pode se manifestar sob diferentes 
condições. Por exemplo, quando o signo compartilha características 
com seu objeto, ele será classificado como um ícone. Quando a exis-
tência individual do signo está conectada diretamente ao objeto, ele 
será classificado como um índice. Por fim, quando o signo denotar uma 
interpretação sobre o objeto por consequência de um hábito ou dispo-
sição natural, ele será classificado como um símbolo (PEIRCE, 1906, p. 
495). Tais definições, embora aparentemente sucintas, contêm algumas 
pistas relevantes para discutirmos o papel heurístico dos ícones e, em 
especial, dos diagramas.

Peirce irá dizer que os símbolos, ao incorporarem um hábito, são 
tipos de signos que apresentam a capacidade de nos fazer pensar sobre 
o próprio pensamento, ou seja, são instrumentos eficientes de abstração. 
No entanto, uma vez que os símbolos remetem a hábitos já formados, 
eles não são capazes de introduzir novos conhecimentos. Já os índices, 
por uma relação de proximidade e conexão direta, fornecem garantias 
sobre a existência dos objetos, mas, por outro lado, não são capazes 
de revelar aspectos sobre a própria natureza desses objetos. Caberá 
ao ícone, portanto, essa tarefa de proporcionar descobertas para uma 
determinada mente.

O ícone é um tipo de signo habilitado a representar seu objeto mera-
mente em função de suas qualidades como, por exemplo, seu aspecto 

26. Do original: “[...] as anything which, being determined by an object, determines an 
interpretation to determination, through it.”
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visual ou mesmo sua estrutura lógica interna. Para atuar como um 
signo, os ícones devem apresentar algum tipo de similaridade obser-
vável com seu objeto. Essa similaridade pode ser identificável por meio 
de suas qualidades, sejam elas de caráter formal ou estrutural. Assim, 
ao contemplarmos um ícone, seríamos capazes de descobrir aspectos 
do próprio objeto que ele representa, uma vez que compartilham certas 
semelhanças.

O ícone não representa de maneira inequívoca esta ou aquela coisa 
existente, tal como um índice. Seu objeto pode ser uma pura ficção 
quanto à sua existência. Muito menos seu objeto é necessariamen-
te uma coisa do tipo que encontramos habitualmente. Mas há uma 
certeza que o ícone proporciona no mais alto grau. A saber, aquela 
na qual é mostrada antes mesmo da contemplação da mente: a forma 
do ícone, que é também seu objeto, precisa ser logicamente possível.27 
(PEIRCE, 1906, p. 496, grifo do autor, tradução nossa).

Nesse trecho, Peirce reforça que a relação de semelhança entre o 
ícone e o objeto necessita evidenciar uma possibilidade lógica. Dessa 
maneira, ele procura eliminar possíveis dúvidas sobre a vagueza do 
conceito de similaridade – afinal, qualquer coisa pode se parecer com 
outra em algum grau. Sua noção de similaridade pressupõe o enten-
dimento de que seja possível descobrir outras verdades referentes ao 
objeto por meio da observação direta de um ícone. Ou seja, não basta 
subjetivamente “parecer-se com”; essa semelhança precisa ser racio-
nalmente deduzida. Ana Maria Jorge (2002) afirma que essa relação de 
semelhança é reconhecida à medida que nos tornamos mais familiares 
ao objeto ao longo do tempo. Essa familiaridade, ou experiência cola-
teral com o objeto, permite levantar novas hipóteses sobre ele, tendo 
o signo como intermediário. Portanto, o ícone não é somente o único 
tipo de signo que envolve uma direta apresentação de qualidades que 
representam um objeto. É também o único signo que pode revelar, por 

27. Do original: “The Icon does not stand unequivocally for this or that existing thing, as 
the Index does. Its Object may be a pure fiction, as to its existence. Much less is its Object 
necessarily a thing of a sort habitually met with. But there is one assurance that the Icon 
does afford in the highest degree. Namely, that which is displayed before the mind’s gaze, 
the Form of the Icon, which is also its object, must be logically possible.”
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uma inferência lógica, novas informações sobre o objeto (STJERNFELT, 
2011).

Tão logo um signo atue como um ícone de um objeto, um conjunto 
específico de relações de similaridade podem ser identificadas. Se o 
ícone e o objeto compartilham semelhanças visuais, esse ícone pode 
ser classificado como uma imagem. Por exemplo, uma pintura de um 
rosto ou um desenho de uma casa são signos cujas formas visuais 
(traços, cores, contrastes) possuem semelhanças com os objetos que 
representam. Porém, essa semelhança também pode ocorrer no nível 
estrutural, ou seja, na forma como seus elementos internos estão logi-
camente organizados. Nesse caso, o ícone será classificado como um 
diagrama. Por exemplo, em uma equação matemática ou em um mapa 
de metrô, as semelhanças não se encontram no nível das formas, e sim 
na maneira como seus elementos estão articulados. Em outras palavras, 
um diagrama é um signo que demonstra semelhanças estruturais com 
seu objeto. Trata-se, portanto, de um ícone que apresenta “relações inte-
ligíveis” ou um “ícone de objetos racionalmente relacionados” (STJER-
NFELT, 2011).

Uma vez que os diagramas evidenciam relações lógicas com o 
objeto representado, há, portanto, uma interessante aproximação entre 
o funcionamento dos diagramas e o processo de raciocínio. Vejamos 
como essa questão pode ser esclarecida.

2.9 Os diagramas e o raciocínio lógico

Em seus textos elaborados nos primeiros anos do século XX, Peirce 
retoma reflexões da sua juventude e se aprofunda nos estudos sobre a 
teoria dos métodos de raciocínio, tipicamente usados nas mais diversas 
ciências (SANTAELLA, 2004). Partindo da premissa anticartesiana de 
que toda cognição é determinada por uma cognição prévia, Peirce detalha 
três tipos de inferências ou tipos de raciocínio, capazes de conduzir a 
mente a um esforço cognitivo articulado: a abdução, responsável por 
introduzir uma hipótese sugerida pelos fatos; a indução, processo de 
generalização que infere uma regra por meio da comprovação sucessiva 
em uma determinada amostra; e a dedução, responsável por derivar as 
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consequências a partir de uma análise lógica das premissas levantadas 
na hipótese.

Assim, a mera inspeção dos fenômenos não seria suficiente para 
produzir um raciocínio lógico: torna-se necessário elaborar hipóteses, 
observar a regularidade da incidência desses fenômenos e obter conclu-
sões, percorrendo, portanto, os três tipos de raciocínio. Segundo Peirce, 
esse procedimento, típico do método científico, passa justamente pela 
construção de um diagrama.

Todo raciocínio dedutivo, mesmo um silogismo simples, envolve um 
elemento de observação. A saber, a dedução consiste em construir 
um ícone ou diagrama em que as relações entre suas partes devem 
apresentar uma analogia completa com aquelas partes do objeto do 
raciocínio, da experimentação sobre esta imagem na imaginação e da 
observação do resultado, de modo que se descubra as relações desa-
percebidas e escondidas entre as partes.28 (CP 3.363, tradução nossa).

O próprio Peirce afirma, em outro trecho, que “uma importante 
propriedade distintiva do ícone é que, por observação direta dele, outras 
verdades relativas a seu objeto podem ser descobertas, além daquelas 
suficientes na determinação de sua construção”29 (CP 2.279, tradução 
nossa). Ou seja, “um ícone é caracterizado por conter informação implí-
cita que, para aparecer, deve tornar-se explicita por algum procedi-
mento acompanhado por observação” (STJERNFELT, 2013, p. 47). Esse 
procedimento, portanto, está contido na construção e na manipulação 
de diagramas.

Dado um signo convencional, ou outro signo geral de um objeto, para 
deduzir qualquer verdade além aquela que ele explicitamente signifi-

28. Do original: “The truth, however, appears to be that all deductive reasoning, even simple 
syllogism, involves an element of observation; namely, deduction consists in constructing 
an icon or diagram the relations of whose parts shall present a complete analogy with 
those of the parts of the object of reasoning, of experimenting upon this image in the 
imagination, and of observing the result so as to discover unnoticed and hidden relations 
among the parts.”

29. Do original: “For a great distinguishing property of the icon is that by the direct 
observation of it other truths concerning its object can be discovered than those which 
suffice to determine its construction.”
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ca, é necessário, em todos os casos, substituir este signo por um íco-
ne.30 (CP 2.279, tradução nossa).

Assim, considerando o diagrama como um tipo de ícone, o estudo do 
raciocínio diagramático se torna um dos princípios cruciais na episte-
mologia de Peirce e, como afirma Stjernfelt (2013), a chave consiste em 
tratar o diagrama como um veiculo para experimento e manipulação 
do raciocínio. Dessa maneira, inferências serão extraídas da análise dos 
diagramas que são observados e experimentados. De acordo com Peirce, 
o raciocínio diagramático pode ser entendido da seguinte maneira:

Formamos na imaginação um tipo de representação diagramática, 
isto é, icônica, dos fatos, tão “esqueletizada” quanto possível. [...]. Esse 
diagrama, que foi construído para representar intuitivamente ou se-
mi-intuitivamente as mesmas relações que são expressas de maneira 
abstrata nas premissas, é então observado, e uma hipótese sugere que 
há uma certa relação entre algumas de suas partes – ou talvez essa hi-
pótese já havia sido sugerida. A fim de testar isso, vários experimen-
tos são feitos sobre os diagramas, que é alterado de várias formas.31 
(CP 2.778, tradução nossa). 

Stjernfelt (2011, p. 104) irá detalhar as etapas desse raciocínio 
diagramático da seguinte maneira. Em primeiro lugar, identificam-se as 
premissas da investigação. Cria-se uma hipótese inicial (através de um 
processo de abdução), na qual se torna possível elaborar uma suposição 
sobre como formalizar um dado fenômeno. Por dedução, constrói-se 
um diagrama que, em seguida é observado e comparado com os dados 
empíricos. Caso uma conclusão lógica não seja alcançada, o diagrama 
é manipulado indutivamente, e o ciclo recomeça, a partir da etapa de 

30. Do original: “Given a conventional or other general sign of an object, to deduce any 
other truth than that which it explicitly signifies, it is necessary, in all cases, to replace that 
sign by an icon.”

31. Do original: “We form in the imagination some sort of diagrammatic, that is, iconic, 
representation of the facts, as skeletonized as possible. [...]. This diagram, which has 
been constructed to represent intuitively or semi-intuitively the same relations which are 
abstractly expressed in the premisses, is then observed, and a hypothesis suggests itself 
that there is a certain relation between some of its parts--or perhaps this hypothesis had 
already been suggested. In order to test this, various experiments are made upon the 
diagram, which is changed in various ways.”
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construção. Tal procedimento engloba os três tipos de raciocínio desen-
volvidos por Peirce – abdução, dedução e indução.

Partindo dessa noção mais ampliada de diagrama – que seria não 
somente um tipo de ícone que apresenta certas propriedades visuais, 
mas também seria uma espécie de “máquina formal para o raciocínio” –, 
Franco e Borges (2015) propõem que os diagramas podem ser estudados 
tendo em vista as três subdivisões da semiótica peirciana: a gramática 
especulativa, a lógica crítica e a metodêutica. Assim, o potencial dos 
diagramas poderia ser explorado de maneira mais completa, traçando 
um possível caminho para compreender os diagramas como um verda-
deiro metaconceito que permeia a obra de Peirce.

Em sintonia com as etapas descritas anteriormente por Stjernfelt, 
Franco e Borges sugerem três classes particulares de diagramas. Em 
primeiro lugar, o diagrama apresenta uma estreita relação com o racio-
cínio abdutivo, o único capaz de originar ideias novas (CP 5.171). Essa 
propriedade está relacionada à sua característica fortemente icônica, 
o que permite a geração de interpretantes mais propícios à elaboração 
de hipóteses e nos quais predominam aspectos da primeiridade. Nesse 
sentido, estaríamos diante de diagramas possíveis. Em segundo lugar, 
os diagramas podem ser compreendidos como signos que estimulam 
o raciocínio indutivo, processo de inferência lógica a partir da obser-
vação do comportamento um certo número de ocorrências (CP 2.624). 
A propriedade indutiva está presente nos procedimentos de manipu-
lação dos diagramas, que são justamente os experimentos que podem 
evidenciar os fatos implícitos na etapa da elaboração da hipótese. Nesse 
momento, estaríamos diante de diagramas existentes, onde se observa 
a predominância da secundidade. Por fim, os diagramas também estão 
muito próximos do raciocínio dedutivo, aquele responsável por elaborar 
a regra geral com base em premissas lógicas. Aqui, os diagramas seriam 
responsáveis por representar as leis interpretativas do objeto, etapa de 
predomínio da terceiridade. Nesse caso, estaríamos diante de diagramas 
gerais.

A relação entre os diagramas e os procedimentos científicos de inves-
tigação se tornam, dessa maneira, muito evidentes. Não é por acaso 
que a matemática e a geometria, por exemplo, são ciências repletas 
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de diagramas. Várias outras ciências aplicadas também se apoiam em 
diagramas para estimular o raciocínio lógico, como a engenharia, a 
química e a física. Em outro trecho, Peirce afirma: 

O raciocínio matemático consiste na construção de um diagrama 
de acordo com um preceito geral, observando certas relações entre 
partes desse diagrama que não são explicitamente exigidas pelo pre-
ceito, mostrando que essas relações serão mantidas para todos esses 
diagramas e na formulação dessa conclusão em termos gerais. Todo 
o raciocínio necessário válido é, de fato, diagramático.32 (CP 1.54, tra-
dução nossa).

É possível listar inúmeras aplicações dos diagramas em procedi-
mentos de raciocínio lógico. É o que ocorre, por exemplo, nas equa-
ções matemáticas, nas quais visualmente podemos perceber as relações 
lógicas entre as variáveis por meio de sucessivas manipulações numa 
folha de papel. O mesmo procedimento ocorre em um diagrama que 
representa uma cadeia de carbono da química orgânica: podemos 
deduzir determinadas reações ou combinações possíveis entre molé-
culas a partir do momento em que nos debruçamos sobre esse signo e 
compreendemos a lógica existente entre suas partes. Da mesma forma, 
podemos pensar sobre um diagrama num manual de instruções de um 
equipamento: aprendemos mais facilmente como funcionam determi-
nadas operações a partir do momento em que, por um raciocínio lógico, 
deduzimos a relação entre dois componentes e identificamos como 
suas peças se encaixam. Outro exemplo típico de diagrama seriam os 
chamados infográficos (RIBEIRO, 2009a; PLIGER, 2012): representa-
ções gráficas esquemáticas que colocam em evidência a relação lógica 
entre duas ou mais variáveis, como, por exemplo, a taxa de crescimento 
populacional de uma determinada região versus o ano. O próprio Peirce 
chegou a desenvolver uma notação diagramática para a lógica dos rela-
tivos, batizada de grafos existenciais. Nessa notação, Peirce propõe 

32. Do original: “For mathematical reasoning consists in constructing a diagram 
according to a general precept, in observing certain relations between parts of that 
diagram not explicitly required by the precept, showing that these relations will hold for 
all such diagrams, and in formulating this conclusion in general terms. All valid necessary 
reasoning is in fact thus diagrammatic.”
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regras icônicas simplificadas, baseadas em círculos, linhas e padrões 
de preenchimentos, a fim de representar as asserções lógicas mais facil-
mente (PEIRCE, 1992).

2.10 A capacidade heurística dos mapas

De que maneira esse raciocínio diagramático poderia ser exemplifi-
cado por meio de mapas? Como vimos, diagramas são tipos de ícones 
que apresentam semelhanças estruturais com seus objetos. Essa seme-
lhança, no entanto, não ocorre no nível da aparência. Peirce afirma 
que “muitos diagramas não se assemelham, de modo algum, com seus 
objetos, quanto à aparência: a semelhança entre eles consiste apenas 
quanto à relação entre suas partes”33 (CP 2.282, tradução nossa). 

Os mapas de metrô são típicos exemplos que demonstram essa situ-
ação. Seu propósito consiste em facilitar o entendimento sobre a sequ-
ência de estações e as possíveis conexões necessárias ao deslocamento 
dos passageiros. Não importa ao seu leitor conhecer o traçado exato das 
curvas dos túneis, tampouco a distância exata entre as estações. Nesse 
sentido, a criação do mapa acaba por desprezar informações menos rele-
vantes para priorizar o que é mais significativo para os usuários desse 
sistema de transporte naquele contexto. Há diagramas de sinalização 
de metrô que chegam a eliminar ao máximo as referências geográficas, 
mantendo somente a relação lógica sequencial das estações e possíveis 
conexões com outras linhas. Diante de um mapa desse tipo, seu leitor 
será estimulado a exercitar seu raciocínio para deduzir, por exemplo, 
quantas estações restam entre sua localização atual e o seu destino ou 
em qual estação ele deverá desembarcar para realizar uma transferência 
de linha. Esse exercício mental é parte de um raciocínio de natureza 
diagramática.

Outro exemplo que evidencia a relevância das propriedades diagra-
máticas dos mapas pode ser encontrado no mapa das vítimas de cólera 

33. Do original: “Many diagrams resemble their objects not at all in looks; it is only in 
respect to the relations of their parts that their likeness consists.”
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na região do Soho, em Londres, em meados do século XIX. O mapa34 
foi elaborado pelo Dr. John Snow, um pesquisador que se empenhou 
em desvendar os focos locais de contágio. Snow criou um mapa simpli-
ficado da região, indicando duas principais variáveis: o volume das 
vítimas afetadas pela doença e o local onde residiam. Cada vítima foi 
representada por um traço simples sobre o local de sua residência. 
O resultado final do mapa permitiu ao pesquisador identificar que o 
maior volume de casos se concentrava em uma determinada rua, onde 
havia uma bomba d’água que abastecia os moradores da região. Embora 
pareça simples, a técnica diagramática aqui empregada foi eficiente para 
demonstrar a relação entre a localização da bomba d’água e a concen-
tração geográfica das vítimas. Desde então, o mapa do Dr. Snow se 
tornou um caso pioneiro e emblemático nos estudos sobre infográficos 
e design de informação (RIBEIRO, 2009a).

O raciocínio diagramático aplicado aos mapas também pode ser 
encontrado na cartografia literária e nos mapas dos mundos ficcionais. 
Nesse contexto, leitores ou fãs de uma determinada obra de ficção podem 
contar com o apoio de mapas que representam as estruturas espaciais 
descritas no enredo. Citamos, por exemplo, mapas que ilustram dife-
rentes representações cartográficas inspiradas na obra Alice no País das 
Maravilhas (The Monarchy of Hearts35 e Map for Alice in Wonderland36). 
Como uma espécie de tradução do suporte narrativo sequencial – típico 
de um livro, filme ou série de televisão – para um modelo visual bidi-
mensional, esses mapas estimulam o leitor a perceber mais claramente a 
estrutura espacial entre personagens e os lugares em que eles se encon-
tram em determinadas situações da história. Alternando entre suportes 
distintos (mapa e livro, mapa e filme etc.) o leitor realiza operações 
cognitivas que o encoraja a desvendar relações obscuras na trama. Esse 

34. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow-cholera-map-1.
jpg>. Acesso em: 17 mar. 2017.

35. Mapa criado para ilustrar o cenário de Alice no País das Maravilhas. Disponível em: 
<https://goo.gl/gixm7b>. Acesso em: 27 abr. 2017.

36. Mapa criado pela artista Nadia Gativa. Disponível em: <https://goo.gl/pIWmCT>. 
Acesso em: 27 abr. 2017.
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Figura 3: Mapa de sinalização da linha 14 do Metrô de Paris.
Fonte: Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).

Figura 4: Mapa do Dr. Snow da região do Soho em Londres.
Fonte: Wikipedia.



LIMIARES DA CARTOGRAFIA76

tema será abordado com mais profundidade no capítulo 5, onde serão 
analisados alguns casos.

Os exemplos acima, bem como diversos outros mapas que serão 
analisados ao longo deste livro, demonstram como os diagramas são 
poderosos instrumentos de raciocínio lógico e como tais signos podem 
atuar como ferramentas heurísticas, seja no âmbito da ciência ou das 
artes. Em razão de seu caráter icônico, os diagramas estimulam desco-
berta de novas evidências sobre o objeto representado ao estabelecer 
com ele uma relação de semelhança estrutural. Segundo Ana Maria 
Jorge (2002, p. 12):

A concepção de diagrama não se restringe, desse modo, a um uni-
verso gráfico-visual a ser estabelecido, mas figura como um processo 
amalgamador estimulado por quaisquer tipos de experimentos num 
ato de introvisão, de caráter heurístico e relacional, exigido sempre 
que se recorre à observação dos dados na esfera da imaginação.

Em outras palavras, a semiótica de Peirce conferiu ao diagrama um 
estatuto muito mais denso e amplo do que uma mera manifestação 
visual: trata-se também de um processo capaz de articular a própria 
imaginação e o raciocínio para a descoberta de relações inesperadas. 
Como afirma Ibri (IBRI 1994, p.128-129 apud JORGE, 2002, p. 10)37:

A presentidade do diagrama permite-lhe uma contemplação livre de 
quaisquer constrições: é este o estado da idealidade criadora, que irá 
descobrir novas relações em que o olho para a exterioridade do dia-
grama e o olho para a interioridade do imaginário juntam-se na uni-
dade de uma consciência heuristicamente perceptiva. É deste modo 
que um diagrama dedutivo causa ‘surpresas’.

Assim, num sentido mais amplo, podemos também lembrar que os 
diagramas reforçam os argumentos de que a imagem cumpre um papel 
fundamental para o desenvolvimento do conhecimento humano, tão 
relevante quanto a própria palavra. Em um ensaio contra o discurso 
iconoclasta de rebaixamento do caráter heurístico das imagens em 

37. IBRI, Ivo Assad. Kósmos Poietikós – Criação e Descoberta na Filosofia de Charles S. 
Peirce. 1994. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1994 apud 
JORGE, 2002, p. 10.
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Figura 5: The Monarchy of Hearts.
Fonte: Triple Ace Games. 

Figura 6: Map of Alice in Wonderland.
Fonte: Nadia Gadiva.
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relação à linguagem verbal, Arlindo Machado enaltece o imenso poten-
cial do diagrama: uma espécie de fusão entre arte e ciência, cujo método 
gráfico-pictórico gera uma imagem lógica que organiza e esclarece o 
pensamento (MACHADO, 2001, p. 25). Esse autor também nos lembra 
que tal tipo de signo é uma forma de “construção do pensamento tão 
sofisticada que, sem ela, provavelmente não teria sido possível o desen-
volvimento de ciências como a biologia, a geografia, a geometria, a astro-
nomia e a medicina” (p. 23). Ou seja, o raciocínio diagramático seria 
um dos instrumentos fundamentais de conhecimento da ciência, e os 
diagramas evidenciariam o “trabalho iconográfico dos cientistas ‘semi-
óticos’, para os quais o registro gráfico desempenha um papel heurís-
tico e metodológico (quando não ontológico) na investigação científica” 
(MACHADO, 2001, p. 24).

Neste livro, buscamos enfatizar um tipo particular de diagramas: os 
mapas. É certo que os mapas também apresentam características indi-
ciais e simbólicas – por exemplo, nas legendas, rótulos e convenções da 
cartografia. Mas suas propriedades icônicas permitem ampliar o enten-
dimento sobre o espaço representado, mesmo que esse espaço esteja sob 
a perspectiva estética das artes ou mesmo sob a perspectiva fantástica 
da ficção. Devido à sua natureza diagramática, os mapas apresentam 
“uma capacidade inerente para a imaginação, o que os tornaria respon-
sáveis por serem instrumentos tão indispensáveis para o pensamento 
experimental” (LJUNGBERG, 2015, p. 762-763). Não é exagero afirmar, 
portanto, que os mapas são poderosos instrumentos de investigação da 
realidade.



Um panorama dos 
mapeamentos alternativos

II





Capítulo 3

Arte e cartografia

3.1 Como a arte subverte o código cartográfico

Este capítulo trata das seguintes questões: como o questionamento 
do dispositivo cartográfico nas artes pode evidenciar novas perspectivas 
do espaço? Que novas perspectivas seriam essas? Para isso, analisamos 
algumas obras de map art. Tais obras distorcem e subvertem padrões 
da cartografia, provocando reflexões que, de outra maneira, não se 
evidenciam nos mapas científicos tradicionais. Entende-se por map art 
todas as manifestações artísticas que combinam as diversas técnicas de 
pintura, escultura, gravura, fotografia, colagens, montagens, desenho, 
performances e instalações para fins estéticos que usam, de maneira 
explícita, elementos da linguagem cartográfica e dos mapas. A map art 
é, portanto, uma forma de mapeamento alternativo, em que o código 
cartográfico é intensamente desafiado pelos artistas. 

Cada uma das obras que foram selecionadas subverte a cartografia 
em algum de seus aspectos formais, seja na escala, na orientação dos 
pontos cardeais, no uso de rótulos ou no próprio suporte físico. Acre-
ditamos que a análise de tais obras irá contribuir para justificar o argu-
mento de que a distorção das convenções da cartografia constitui um 
gesto político que estimula a percepção de diferentes pontos de vista da 
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realidade. As obras foram analisadas à luz dos procedimentos metodo-
lógicos da cartossemiótica, cujos fundamentos e conceitos foram expli-
citados anteriormente. 

No entanto, a fim de situar o leitor nesse contexto, será também reali-
zado um breve estado da arte, identificando alguns autores e publicações 
que tratam desse tema. Selecionamos também alguns artistas brasileiros 
que já trabalharam com map art, a fim de que o leitor possa ter algumas 
referências locais. Por fim, apoiado na semiótica e na estética de Peirce, 
serão feitas algumas considerações sobre a estratégia visual adotada 
pelos artistas da map art. Entendemos que, para expor certas quali-
dades espaciais a partir do questionamento do código cartográfico, a 
arte subverte as propriedades simbólicas do signo cartográfico e valoriza 
os aspectos icônicos dos mapas, potencializando seus efeitos estéticos.

3.2 Arte e cartografia: um breve panorama

O relacionamento entre arte e cartografia não é recente. A história da 
cartografia aponta que os criadores dos mapas medievais, por exemplo, 
já experimentavam diversas técnicas artísticas a fim de enfatizar uma 
dimensão estética crucial para comunicar crenças religiosas e míticas 
sobre o mundo (ZUMTHOR, 1993; BROTTON, 2014). À medida que 
a formalização das práticas de mapeamento se intensificou durante o 
Renascimento, os mapas inspiraram artistas nas décadas seguintes. 
Por exemplo, podemos mencionar a influência dos mapas nas obras 
de Leonardo da Vinci e Alberti, bem como nas obras de Vermeer e 
Buytewech, pintores holandeses do século XVII (MONSAINGEON, 
2013).

Até então, não havia uma separação muito evidente entre mapas 
artísticos e mapas científicos. A afirmação da cartografia como ciência e 
seu consequente afastamento das artes ocorre no contexto de definição 
dos Estados nacionais europeus, da expansão náutica e da consolidação 
das ciências formais nas academias e universidades. Nesse cenário, a 
cartografia progressivamente assume ambições mais funcionais, aban-
donando antigas alegorias da época medieval (ZUMTHOR, 1993). 
Sob essa perspectiva científica, emerge uma forte crença na possibili-
dade de se criar representações precisas da realidade através dos mapas, 
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sustentada por métodos empíricos. Desde então, os mapas passam a ser 
tratados como ferramentas que reivindicam uma correspondência exata 
com o território. Esse ponto de vista certamente auxiliou a cartografia 
a alcançar um status científico, mas, ao mesmo tempo, relegou o poten-
cial artístico dos mapas a um segundo plano. Seduzida pela precisão das 
técnicas de mapeamento, a cartografia científica se empenhou em cons-
truir um código robusto de representação do espaço, em que as discus-
sões sobre a  “aparência” do mapa se resumiram a como tornar a leitura 
dos mapas mais eficientes ou agradáveis visualmente. 

Uma reaproximação marcante entre arte e cartografia ocorreu 
somente no princípio do século XX. Nesse intervalo, algumas mani-
festações artísticas no campo da cartografia se destacaram, ainda que 
de maneira isolada e marginal. É o caso, por exemplo do mapa criado 
por Madeleine de Scudéry em 1654, conhecido como Carte du pays 
de Tendre1. Esse mapa representa um ponto de vista feminino sobre a 
evolução dos relacionamentos sentimentais em um território imagi-
nário, afastando-se de propósitos funcionalistas e militares (BRUNO, 
2002; CAQUARD; JOLIVEAU, 2016a). 

1. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Carte_du_tendre_ 300dpi.
jpg>. Acesso em: 29  mar. 2017.

Figura 7: Carte du pays de Tendre.
Fonte: Wikimedia Commons.
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Também podemos citar a emergência dos mapas caricaturais, 
surgidos a partir do final do século XVIII. Baseados em um estilo de 
cartoons, o qual se tornava cada vez mais popular em jornais e panfletos, 
esses mapas buscavam ridicularizar certas decisões políticas sobre a 
demarcação arbitrária de territórios2. Tal estilo, de caráter mais polí-
tico, permaneceu popular nos séculos XIX e XX, principalmente como 
veículo de propaganda ideológica de guerra (PICKLES, 2004). Ambos 
os exemplos indicam que já havia um certo interesse na aproximação 
das artes para expressar um sentimento de resistência em relação à 
cartografia científica.

Ao passo que as ciências se empenhavam em desenvolver técnicas 
cada vez mais apuradas de mensuração e validação de dados empí-
ricos, o campo das artes testemunhava um profundo abalo estrutural. 
A noção herdada do projeto iluminista de que poderia haver somente 
um único modo de representação do mundo foi abertamente questio-
nada, principalmente pelas chamadas vanguardas artísticas. “A fixidez 
categórica do pensamento iluminista foi crescentemente contestada e 

2. Elaborado por Elkanah Tisdale. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/  9/96/The_Gerry-Mander_Edit.png>. Acesso em: 29 mar. 2017.

Figura 8: Salamander map of Essex County.
Fonte: Wikimedia Commons.
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terminou por ser substituída por uma ênfase em sistemas divergentes de 
representação” (HARVEY, 2012, p. 36). Dentre as mudanças mais radi-
cais introduzidas pelas vanguardas artísticas nas primeiras décadas do 
século XX, destacam-se o questionamento dos critérios tradicionais de 
representação do mundo e o abandono das funções miméticas da arte. 
A arte moderna trouxe uma dimensão política que foi essencial para 
ressaltar o poder crítico das obras de arte sobre os padrões e convenções 
da sociedade. 

Enquanto os cartógrafos buscavam rigor metodológico em temas 
como projeção, escala, representação topográfica e nomenclatura, 
no que diz respeito à realização de tal rigor como base para a neu-
tralidade e universalidade de suas imagens, a arte foi dominada por 
uma série de movimentos de vanguarda, cuja intenção era criticar e 
subverter antigas ideias e práticas da arte representacional. Essa in-
tenção crítica logo redesenhou os limites da própria arte como uma 
atividade social e politicamente engajada.3 (COSGROVE, 2005, p. 38, 
tradução nossa).

De acordo com David Harvey (2012), a emergência das vanguardas 
artísticas nesse contexto pode ser entendida como uma espécie de 
reação estética ao fascínio exacerbado pela técnica, que na cartografia 
equivale à crença na ciência e no domínio da natureza espacial por meio 
de critérios objetivos. Diante das mudanças cada vez mais aceleradas 
do capitalismo e na crescente desilusão com o discurso progressista, 
os artistas das vanguardas propuseram respostas que passavam neces-
sariamente pela “criação de novos códigos, novas significações e novas 
alusões metafóricas nas linguagens que construíam” (HARVEY, 2012, p. 
30). Cabe ressaltar que a profunda mudança no papel da arte também 
está condicionada ao aprimoramento das técnicas de reprodução mecâ-
nica de imagens, simbolizadas principalmente pela popularização da 
fotografia e do cinema. Como apontado por Walter Benjamin (2012b), 

3. Do original: “While cartographers were striving for methodological rigour in such 
matters as projection, scale, topographical representation and nomenclature, regarding 
the achievement of such rigour as a foundation for the neutrality and universality of their 
images, art was dominated by a series of  avant-garde movements whose intention was to 
criticize and subvert long-standing ideas and practices of representational art. That critical 
intent soon redrew the boundaries of art itself as a socially and politically engaged activity.”
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as consequências desse abalo nas artes levou não somente à chamada 
“perda da aura” das obras, ligadas ao seu valor de culto, mas, principal-
mente, à politização da arte.

Mas, a partir do momento em que o critério da autenticidade não 
mais se aplica à produção artística, também a função social da arte 
terá sido objeto de uma transformação radical. Em vez de se basear 
no ritual, ela terá agora outra práxis como seu fundamento: a política. 
(BENJAMIN, 2012b, p. 18).

Essa mudança no estatuto da arte teve um efeito direto na map 
art, cujo relacionamento se intensificou de maneira significativa nas 
primeiras décadas do século XX, a partir das práticas de colagem e 
montagem promovidas por vanguardas artísticas como o Dadaísmo e o 
Surrealismo. Esses movimentos inspiraram outras correntes artísticas no 
anos seguintes – como os situacionistas, a pop-art e o movimento Fluxus 
(WOOD, 2010a) – que também adotaram os mapas como linguagem 
de expressão de valores estéticos. Dessa maneira, as artes se tornaram 
um atraente campo de questionamento dos limites e dos padrões da 
cartografia científica, o que estimulou uma série de novas abordagens 
de mapeamento, como veremos mais adiante neste capítulo.

No entanto, embora os artistas tenham adotado os mapas como fonte 
de inspiração e como expressão política, essa postura não teve reflexos 
imediatos entre os cartógrafos. Caquard e Taylor (2005) afirmam que 
a grande maioria dos cartógrafos permaneceu seduzida pelo desen-
volvimento das técnicas cartográficas, sobretudo a partir da acelerada 
evolução dos sistemas de informação geográfica (GIS). Segundo esses 
autores, os cartógrafos “estão mais interessados no aprimoramento da 
aparente objetividade do que no reconhecimento do fato de que os mapas 
são construções de uma imagem do espaço e, portanto, inerentemente 
subjetivas”4 (CAQUARD; TAYLOR, 2005, p. 288, tradução nossa). De 
fato, essa tendência permanece às margens das disciplinas da geografia e 
da cartografia, provocando uma reação contraditória dos profissionais e 

4. Do original: “[...] they are still more interested in improving the apparent objectivity 
than in acknowledging the fact that maps are a ‘constructions of the image of space’, and 
therefore inherently subjective.”
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pesquisadores dessas áreas: ao mesmo tempo em que há um certo encan-
tamento com o crescente interesse pelos mapas em outros domínios, há 
também uma perplexidade diante da falta de engajamento crítico dos 
próprio cartógrafos com esse movimento (PICKLES, 2004, p. 11).

Parece que, no início do século XXI, cartógrafos estão basicamente 
interessados nas potencialidades tecnológicas, enquanto que os ar-
tistas são aqueles que proporcionam perspectivas mais desafiadoras 
para a sociedade através dos mapas.5 (CAQUARD; TAYLOR, 2005, p. 
291, tradução nossa).

Somente no final do século XX é que a relação da cartografia com 
as práticas artísticas ganhou novo fôlego. Uma fundamental influência 
nesse recente interesse pela interseção com as artes foi a emergência 
das discussões promovidas pela cartografia crítica. O debate em torno 
das relações de poder dos mapas e a ampliação dos horizontes para as 
novas práticas de mapeamento abriram espaço para a valorização dessas 
iniciativas. Ainda que a crença na objetividade da cartografia persista, 
houve um crescente interesse pela pesquisa em torno de formas alter-
nativas de mapeamento nos últimos anos. Como afirmam Caquard et 
al. (2009) e Wood (2010a), a interface entre arte e cartografia alcançou 
um novo patamar em décadas recentes, diante da proliferação de publi-
cações, exibições, conferências e curadorias sobre esse tema. Do ponto 
de vista acadêmico, essa tendência é suportada por diferentes autores da 
cartografia crítica (WOODWARD, 1987; PICKLES, 2004; COSGROVE, 
2005; WOOD, 2010a), bem como por edições especiais de periódicos da 
área (WOOD; KRYGIER, 2006; CAQUARD; PIATTI; CARTWRIGHT, 
2009). 

No Brasil, alguns estudos acadêmicos foram desenvolvidos sobre 
esse tema. Em 2014, a publicação RA’E GA – O Espaço Geográfico em 
Análise dedicou uma edição aos debates sobre os mapas rizomáticos e 
as novas cartografias (SILVEIRA, 2014). Nessa edição, pesquisadores 
brasileiros propõem debates sobre as outras possibilidades de manipu-

5. Do original: “It seems that at the outset of the 21st century, cartographers were mainly 
interested in the technological potentialities while artists were the ones bringing more 
challenging perspectives on society through maps.”
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lação da linguagem cartográfica, sustentados por autores como Michel 
Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari e Henri Lefebvre. Fialho (2006) 
também traz um panorama da relação entre arte e cartografia. Além de 
resgatar diferentes definições do conceito de mapa, a autora recupera um 
importante percurso histórico por várias exposições sobre arte e carto-
grafia no Brasil e no mundo. Por sua vez, Marquez (2009) indaga, em 
sua pesquisa, como a arte e a cartografia podem contribuir na formação 
de um conhecimento sobre as alteridades do espaço. Nessa tese, a autora 
também detalha como as artes plásticas exploram os limites de conceitos 
geográficos – como a expedição, a paisagem e o mapa – para provocar 
reflexões sobre o próprio conhecimento científico. Outro panorama da 
relação das artes com a cartografia também pode ser encontrada em 
Franco (2014).

3.3 Arte e cartografia: três tendências 

As relações entre arte e cartografia têm se manifestado em diferentes 
roupagens. Uma categorização de tendências sobre o tema pode ser 
encontrada em Ribeiro e Caquard (2018). Nessa publicação, Caquard 
organiza as recentes manifestações de arte e cartografia da seguinte 
maneira:

Figura 9: London Underground Map.
Fonte: BBC.
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a) Influência das artes no aprimoramento do design cartográfico: 
ressalta-se aqui como as técnicas artísticas inspiram os cartógrafos na 
criação de mapas que sejam, ao mesmo tempo, mais eficientes e visu-
almente mais sedutores. Como exemplos, podemos mencionar tanto o 
trabalho de Henry Beck na elaboração do mapa do metrô de Londres6 
(FIELD; CARTWRIGHT, 2014), cuja criação foi influenciada pelas 
vanguardas modernistas, como também o trabalho de Heinrich Berann7 
(DEMAJ; FIELD, 2012) na elaboração de mapas panorâmicos, cujo 
estilo mescla pintura com cartografia. Nesse caso, a arte é vista mais 
como um instrumento a favor do aperfeiçoamento de mapas do que 
necessariamente como uma ruptura de padrões. 

Cabe também mencionar a influência da literatura e do cinema no 
desenvolvimento de ferramentas digitais ligadas à cartografia. Obras 
como Mirror Words (1992), do escritor David Gelernter, e o filme expe-
rimental Powers of Ten8 (1977), dirigido por  Charles e Ray Eames, ante-
ciparam modelos de navegação de mapas que foram incorporados por 
ferramentas como o Google Earth e Google Maps.

6. Elaborado por Henry Beck. Disponível em: <https://goo.gl/Dz8SFO>. Acesso em: 30 
mar. 2017.

7. Disponível em: <https://www.berann.com/panorama/PNCH013.jpg>. Acesso em: 19 
nov. 2020.

8. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0>. Acesso em: 13 
jun. 2017.

Figura 10: Mapa turístico de Berann.
Fonte: website do artista.
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b) A expressão poética e política dos mapas na map art: desde o 
impulso promovido pelos surrealistas e situacionistas, os mapas têm 
sido intensamente apropriados por artistas, particularmente a partir das 
últimas décadas do século XX. Artistas incorporam elementos da carto-
grafia em suas obras, estimulando leituras estéticas que dialogam com 
questões ligadas ao espaço e às representações do mundo. Uma rele-
vante compilação dessas obras pode ser encontrada em Harmon (2009) 
e Monsaingeon (2013). Uma lista de exposições e conferências sobre arte 
e cartografia pode ser encontrada em Wood (2010a) e Watson (2009). 
Além de valores estéticos, uma outra contribuição das vanguardas artís-
ticas do início do século XX para a arte cartográfica foi a ênfase em seu 
caráter político. Dessa maneira, o campo das artes estimula a criação 
de mapas que possam comunicar mensagens políticas e ativistas, dando 
abertura para a expressão de temas que não encontram espaço na carto-
grafia tradicional. Dentre esses temas, destacam-se questões contem-
porâneas ligadas ao feminismo, racismo e imigração. Em particular, 
apontamos o Atlas of Radical Cartography (MOGEL; BHAGAT, 2007), 
uma publicação que enfatiza as atividades de mapeamento que criticam 
valores da sociedade através da subversão de convenções. Essa categoria 
também contempla as obras que questionam as tecnologias digitais de 
mapeamento, incluindo a tendência das mídias locativas (FRANCO, 
2014). Nesse caso, artistas se apropriam das tecnologias digitais e 
subvertem seu uso, levantando reflexões sobre problemas atuais ligados 
à vigilância e à privacidade, por exemplo (ABRAMS; HALL, 2011). Esse 
recorte será tratado com mais profundidade no próximo capítulo.

Se, por um lado, o aspecto político predominou nas obras dos surre-
alistas e situacionistas, a tradução de sensações ligadas ao espaço encon-
trou um canal na vanguarda conhecida como expressionismo abstrato. 
Particularmente relevante nos Estados Unidos após a Segunda Guerra 
Mundial, tal movimento colocou em evidência artistas como Jackson 
Pollock, Barnett Newman, Jasper Johns, dentre outros. No contexto da 
map art, destaca-se o trabalho de Johns9 e o seu marcante interesse pelo 
tema dos mapas e da cartografia. 

9. Disponível em: <https://www.moma.org/collection/works/ 79372>. Acesso em: 4 set. 
2017. 
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c) Arte cartográfica no mapeamento de lugares: esta categoria 
inclui os projetos e estudos que se inspiram em técnicas artísticas para 
mapear propriedades mais qualitativas do espaço. Dessa maneira, artistas 
procuram trazer à tona certas nuances e percepções sobre lugares, as 
quais, muito provavelmente, não seriam evidenciadas nos mapas tradi-
cionais. Essa tendência tem sido chamada de deep mapping ou mape-
amento profundo, e suas implicações serão detalhadas no capítulo 6. 
O mapeamento de histórias que emergem de lugares também encontra 
farto material na chamada cartografia literária, ramo de pesquisa que se 
dedica às questões que envolvem a relação dos mapas com a literatura e 
os mundos ficcionais, tema que será tratado no capítulo 5.

O panorama apresentado acima demonstra que as relações entre 
arte e cartografia vão muito além das técnicas de “embelezamento” 
dos mapas. Além da ênfase na crítica das relações de poder presentes 
na cartografia, o campo das artes também nos habilita a refletir sobre 
alternativas de se mapear o mundo paralelas à cartografia tradicional. 
Uma vez que os temas relacionados às mídias locativas, ao mapeamento 
profundo e à cartografia literária serão tratados nos próximos capítulos, 
vamos agora focalizar os aspectos políticos da map art.

Figura 11: Map (1961), de Jasper Johns.
Fonte: The Museum of Modern Art, New York.
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3.4 O gesto político da map art10

Dado que o mapa, como qualquer outro signo, é incapaz de alcançar 
a realidade espacial em toda a sua complexidade, todo cartógrafo deverá, 
inevitavelmente, realizar certas escolhas, optando por ilustrar determi-
nadas propriedades espaciais em detrimento de outras. Apoiado em 
uma lógica matemática de representação, pode-se imaginar que o cartó-
grafo teria mais afinidade por mapear aspectos quantificáveis do espaço, 
como superfícies, níveis, volumes, áreas, densidades e assim por diante. 
É inegável reconhecer que a cartografia constitui-se em um instrumento 
diagramático bastante eficiente e poderoso para lidar com tais proprie-
dades. Também não se pode negar que o discurso das descobertas 
científicas seduz a imaginação pelo mapeamento de novos ambientes e 
espaços, seja nos níveis microscópicos ou no âmbito da astronomia. Por 
outro lado, somos conduzidos a levantar perguntas do tipo: que outras 
propriedades espaciais a cartografia científica não alcança? Sabendo que 
o espaço, evidentemente, não se resume a critérios quantificáveis, de 
que maneira os mapas podem atuar como signos capazes de representar 
aspectos mais qualitativos, tais como emoções, sentimentos, memórias, 
afetos? Seriam os mapas instrumentos semióticos adequados para asso-
ciar tais propriedades aos espaços? 

Para expor tais características, seria necessário questionar e subverter 
a própria lógica formal de construção dos mapas, uma tarefa que ultra-
passa os domínios (e talvez até os interesses) da cartografia tradicional. 
Neste capítulo, buscaremos algumas respostas para essas questões, 
recortando nossa análise no contexto das artes, um campo em que as 
estratégias de subversão, questionamento, distorção, inversão, dúvida e 
abertura de sentidos são bem-vindas. Enfatizamos algumas obras que, 
ao distorcer os padrões da cartografia, questionam a falsa neutralidade 
dos mapas, bem como levantam reflexões sobre a maneira como perce-
bemos e ocupamos o espaço. As artes se apresentam como um ambiente 

10. Entendemos que as traduções do termo map art como arte cartográfica ou como arte 
dos mapas não são  suficientemente precisas, pois podem sugerir aspectos decorativos da 
cartografia tradicional, o que proporcionaria um entendimento restrito do conceito. 
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propício ao desenvolvimento de práticas alternativas de mapeamento, 
um gesto cuja essência é de natureza política.

No entanto, cabe mencionarmos que o gesto político da map art não 
se resume à distorção subversiva de convenções e padrões dos mapas. As 
vanguardas artísticas também foram responsáveis por provocar outros 
insights sobre o próprio processo de mapeamento. Em outras palavras, 
artistas também propuseram novas metodologias de coleta de dados e 
exploração do território, uma postura que vai além do questionamento 
do mapa como produto final. Por exemplo, o Surrealismo é considerado 
um desses movimentos artísticos que, na década de 1920, “explicita-
mente motivou a cartografia como prática, mais do que simplesmente 
tratar o mapa como uma imagem”11 (COSGROVE, 2005, p. 39, tradução 
nossa). Essencialmente, essas práticas artísticas foram motivadas por 
expedições e descobertas de focos de interesse estético nas cidades.12

Tanto a distorção dos padrões da cartografia tradicional quanto o 
questionamento das metodologias de mapeamento se constituem em 
gestos políticos, na medida em que não aceitam passivamente as regras 
e convenções vigentes. No entanto, essas iniciativas não desprezam os 
mapas e a cartografia. Pelo contrário: justamente por reconhecer que 
os mapas são poderosos instrumentos semióticos de representação 
do mundo, os artistas buscam expandir ainda mais esse potencial, 
testando os limites da própria linguagem. O que os artistas contestam 
é a falsa imparcialidade reivindicada pela cartografia na representação 
da realidade (CRAMPTON; KRYGIER, p. 25). Por essa razão, a estra-
tégia utilizada pelos artistas, muitas vezes, pode parecer “inaceitável” 
para as convenções da cartografia, uma vez que abala as estruturas que a 
sustentam enquanto disciplina.

A fim de desenvolver o argumento de que o questionamento do 
dispositivo cartográfico através das artes evidencia novas perspectivas 
do espaço, vamos destacar algumas obras em particular. Como critério 
de seleção, foram escolhidas obras que explicitamente distorcem os 
padrões da cartografia científica em algum de seus aspectos formais, 

11. Do original: “[...] explicitly engaged cartography as practice rather than simply the 
map as image.”

12. Esse tema será abordado com mais profundidade mais adiante.
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seja na escala, na orientação dos pontos cardeais, no uso de rótulos ou 
no próprio suporte físico. Acreditamos que a análise de tais obras irá 
contribuir para justificar a hipótese de que a distorção das convenções da 
cartografia constitui um gesto político que, além de proporcionar uma 
leitura crítica da própria linguagem dos mapas, estimula a percepção 
de diferentes pontos de vista da realidade. Por outro lado, perspectivas 
alternativas que debatem o mapeamento como processo não serão igno-
radas: retomaremos esse tema mais adiante. 

3.5 Uma visão surrealista do mundo

Embora possamos argumentar que as raízes da map art já estavam 
presentes nos mapas medievais, é relativamente consensual entre os 
pesquisadores da cartografia crítica que as vanguardas artísticas do 
início do século XX, como o Dadaísmo e o Surrealismo, foram respon-
sáveis por impulsionar de maneira significativa essa reaproximação 
entre arte e cartografia (WOOD, 2010a, p. 190). Portanto, não há como 
estudarmos distorções e provocações à cartografia sem mencionarmos o 
mapa Le monde au temps des Surréalistes13, que, segundo Wood, é muito 
provavelmente a manifestação de map art mais conhecida (WOOD, 
2010a, p. 198). 

Um primeiro olhar panorâmico sobre a imagem irá revelar formas 
desenhadas com contornos precisos em preto sobre o papel, sem cores. 
As linhas contínuas e as letras sobrepostas às formas estão contidas 
em uma fina moldura retangular, marcada pela dobra da página ao 
centro. Um pouco abaixo do centro, há uma linha sinuosa que atravessa 
a imagem horizontalmente. O título “LE MONDE AU TEMPS DES 
SURRÉALISTES” está centralizado abaixo da imagem, fora da moldura, 
e é o único texto que utiliza tipografia serifada, juntamente com a nume-
ração das páginas nos cantos inferiores. Não há dúvidas que se trata 
de um mapa: em seus aspectos icônicos, as linhas se assemelham aos 
contornos de continentes, países e ilhas. Outros elementos típicos de um 
mapa-múndi estão presentes: o formato retangular, o título e os próprios 

13. O mundo na época dos Surrealistas (tradução nossa), junho de 1929. Imagem das 
páginas 26 e 27 da edição especial “Le Surrealisme” da revista Varietés. Disponível em: 
<https://goo.gl/n94cuN>. Acesso em: 15 dez. 2016.
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rótulos – Russie, Alaska, Chine, Labrador, Ocean Pacifique etc. – que 
claramente indicam os nomes desses lugares. Por outro lado, a ausência 
de legendas, de meridianos e paralelos, da indicação de escala, da rosa 
dos ventos e até mesmo a falta de cores reforçam a ideia de um mapa que 
foi desenhado de maneira informal, despretensiosa, imprecisa, tal como 
um rascunho.

Porém, logo após reconhecer que se trata de um mapa, o leitor 
imediatamente perceberá que há algo estranho nesse desenho. Fami-
liarizado com outras projeções cartográficas do mapa-múndi – abun-
dantes em atlas escolares, jornais, revistas e mesmo na internet –, o 
leitor irá notar as evidentes distorções nesse mapa. Em primeiro lugar, 
o mapa encontra-se deslocado horizontalmente: a Europa e o Oceano 
Atlântico não estão no centro do mapa. Países como Rússia, China, o 
estado do Alasca e algumas ilhas do Pacífico estão claramente maiores 
em comparação a outras regiões, como a África e a Austrália, por 
exemplo. A Europa Ocidental e os Estados Unidos desapareceram. As 

Figura 12: Le monde au temps des Surréalistes.
Fonte: MoMA Library
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únicas cidades indicadas são Paris e Constantinopla. A Ilha de Páscoa 
assumiu um contorno de uma criatura raivosa que aponta seu braço para 
a América do Sul. A linha do Equador está representada de maneira 
sinuosa e abaixo do eixo horizontal do mapa. Além disso, a área dos 
países situados no parte superior do mapa – ou seja, o Hemisfério Norte 
dos mapas tradicionais – está claramente maior que a parte abaixo da 
linha do Equador. 

A criação dessa imagem é atribuída a Paul Éluard, um dos fundadores 
do movimento surrealista, que atuou na edição da revista belga Varietés, 
onde o mapa foi publicado em 1929. Segundo Denis Wood, o mapa foi 
inspirado em uma viagem de circum-navegação realizada por Éluard, 
quando o autor passou pela Ásia e teve a oportunidade de presenciar os 
efeitos da colonização holandesa e francesa na região (WOOD, 2010a, 
p. 199). Há uma explícita mensagem ativista nesse mapa: contestar a 
postura imperialista e eurocêntrica dos países ricos do Ocidente diante 
do resto do mundo. Dessa maneira, o mapa-múndi dos surrealistas não 
tem a pretensão de ser uma representação cartográfica formal, tampouco 
servir de instrumento de orientação para navegadores ou viajantes. Seu 
propósito é claramente político: questionar padrões da cartografia para 
comunicar uma outra visão de mundo, expondo a opressão territorial 
provocada pela expansão capitalista, especialmente no contexto entre 
guerras. 

O mapa dos surrealistas também cumpriu um importante papel no 
questionamento da cartografia como dispositivo. O mapa não é um 
instrumento exclusivo de uma elite científica. Essa obra indica que, 
para se criar um mapa, não precisamos de instrumentos sofisticados de 
medida, tampouco devemos obedecer aos padrões rígidos da gramática 
cartográfica. Nas mãos habilidosas de um artista, um desenho como esse 
proporciona reflexões tão complexas e profundas sobre o espaço quanto 
um mapa em um atlas convencional, ainda que tenham propósitos bem 
distintos.

Aliás, a distorção de convenções foi uma estratégia comum aos surre-
alistas em suas diversas manifestações artísticas, seja na literatura, na 
pintura ou no cinema. Grande parte do impacto de suas obras ocorre 
pelo estranhamento causado pelo uso incomum de seus elementos. De 
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um ponto de vista semiótico, a ousadia da distorção ocorre pelo rompi-
mento dos aspectos simbólicos da obra: os surrealistas atribuem novos 
significados às convenções, na medida em que os signos distorcidos 
ali presentes não mais possuem correspondência com que eles habi-
tualmente representam. Nesse sentido, o estranhamento da obra pode 
conduzir à quebra de um hábito de pensamento, o que levaria o leitor a 
desenvolver uma nova visão sobre aquele objeto.

3.6 A América invertida

Podemos dizer que a distorção adotada pelos surrealistas inspirou 
diversas outras manifestações de map art. Uma obra semelhante é a 
América Invertida, de Joaquín Torres García14. A obra apresenta um 
estilo muito próximo ao mapa de Éluard: linhas simples e firmes sobre 
a superfície delimitam uma forma contínua, sem outras cores, comple-
mentada por desenhos, marcações e alguns textos. Além da própria 
forma da América do Sul, outros elementos indicam que a imagem é um 
mapa: duas linhas horizontais paralelas, sendo o Ecuador uma delas; a 
presença de elementos decorativos típicos de mapas antigos, tais como o 
Sol, a Lua, estrelas, um barco e um peixe. 

A característica mais evidente do mapa é a inversão do continente. 
A América do Sul foi desenhada num giro de 180o ao que estamos acos-
tumados. A região da Patagônia e a Terra do Fogo, no extremo sul do 
continente, são posicionadas acima, enquanto que a divisa da Colômbia 
com os países da América Central encontra-se na parte de baixo. Essa 
inversão permitiu ao artista colocar o Uruguai no centro do mapa, 
intenção reforçada por alguns índices, como uma marcação em forma 
de cruz sobre o país, as coordenadas geográficas S 34o e W 56o e a linha 
paralela que atravessa o país, sobre a qual “navega” um barco a vela. 

O mapa evidencia um traço autobiográfico de García: nascido em 
Montevidéu em 1874, o artista desenvolveu sua formação artística na 
Europa. O mapa foi desenhado em 1943, algumas décadas após seu 
retorno ao Hemisfério Sul, e reflete o desejo de reposicionar seu conti-
nente e seu país no centro do cenário artístico internacional. Acostu-

14. Disponível em: <http://www.torresgarcia.org.uy/>. Acesso em: 16 set. 2016.
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mado aos padrões da cartografia moderna, um leitor apressado poderia 
logo dizer que esse mapa está equivocado. No entanto, passado o descon-
forto inicial, a simples inversão nos leva a perceber a América do Sul 
com outros olhos: trata-se de um lugar existente, concreto, que se afirma 
geograficamente em relação ao resto do mundo, mas que dificilmente 
seria percebido de maneira tão enfática em representações cartográficas 
convencionais. Ou seja, García sugere que o continente pode ser visto 
como centro irradiador de cultura, e não somente como um bloco peri-
férico nas bordas de um mundo eurocêntrico.

Tal como os surrealistas, García também propõe um gesto político de 
contestação das convenções cartográficas. Com poucos elementos e um 
simples giro de coordenadas, o artista é capaz de, momentaneamente, 
desorientar ou desnortear o leitor. É interessante notarmos como os 
verbos orientar e nortear, cuja origem remete aos pontos cardeais norte 
e leste (Oriente), assumem significados semelhantes na língua portu-
guesa: ambos indicam a noção de estar no caminho certo ou seguir na 

Figura 13: A América Inverida (1943).
Fonte: Museu Torres García.
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direção planejada. Por outro lado, a palavra orientar também pressupõe 
a existência de um terceiro, uma entidade externa que aponta a direção, 
seja uma pessoa, um instrumento ou mesmo um mapa. A direção do 
Oriente possui origens culturais antigas (BROTTON, 2014; MONSAIN-
GEON, 2013), que representam tanto o lugar onde o Sol nasce quanto a 
crença religiosa de que o paraíso se encontrava no Oriente. Tais crenças 
certamente influenciaram a definição de padrões da cartografia.

Etimologicamente, ‘orientação’ deriva da raiz latina oriens, que se 
refere ao leste, ou à direção do sol nascente. Praticamente todas as 
culturas antigas registraram sua capacidade de orientar-se de acor-
do com um eixo leste-oeste baseado em observações do sol crescente 
(oriental) e poente (ocidental), e um eixo norte-sul medido de acordo 
com a posição da Estrela Polar ou do sol ao meio-dia. Essa orientação 
era tão simbólica e sagrada quanto direcional. Em culturas politeístas 
adoradoras do sol, o leste (oriens) era reverenciado como a direção da 
renovação e da vida, seguido de perto pelo sul, enquanto que o oeste 
era, compreensivelmente, associado ao declínio e à morte, e o norte, 
à escuridão e ao mal. A tradição judaico-cristã desenvolveu essas as-
sociações, orientando os lugares de culto, assim como os mapas, para 
o oriente, reconhecido em última instância como a localização do pa-
raíso terrestre. Em contraste, o oeste era associado à mortalidade e à 
direção encarada por Cristo na cruz. O norte tornou-se sinal do mal e 
da influência satânica, e muitas vezes era a direção na qual as cabeças 
dos excomungados e não batizados ficavam quando eram enterrados. 
(BROTTON, 2014, p. 68).

Outros artistas também adotaram semelhantes inversões, como, por 
exemplo, a obra de Jules de Ballincourt15, chamada U.S World Studies II 
(2005). Inspirado nas obras de Jasper Johns – que também trabalhava 
com leituras cartográficas dos Estados Unidos na década de 1960 –, 
Ballincourt propõe um outro mapa-múndi. Além da inversão norte/sul, 
os estados norte-americanos não mais ocupam seus lugares tradicionais, 
suas fronteiras são distorcidas e os outros países do mundo se encon-
tram prensados na parte inferior, deformados, sem cor e sem relevância. 
Os Estados Unidos se apresentam, assim, como uma grande ilha onipo-

15. Disponível em: <https://www.saatchigallery.com/artists/artpages/balincourt_us_
world_studies_ii.htm>. Acesso em: 02 mai. 2020.
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tente e soberana sobre o resto mundo, mas ao mesmo tempo fragmen-
tada, distorcida ou mesmo desnorteada. Cabe também notar que, nessa 
configuração, o Texas – estado de origem do então presidente George 
Bush na época de criação do mapa – ganha grande destaque visual, o 
que reforça a interpretação política da obra. 

Certamente nos sentimos seguros quando nos apoiamos no código 
cartográfico para seguir uma rota sem surpresas. No entanto, podemos 
também imaginar que se desorientar ou se perder nos caminhos suge-
ridos pela arte não necessariamente seria algo ruim. Pelo contrário: 
o desconforto causado pelo rompimento de uma expectativa – uma 
distorção absurda de escala, um giro inesperado de coordenadas – pode 
ampliar os horizontes para novas perspectivas de conhecimento sobre 
o mundo, uma tarefa que a arte sabe provocar com enorme habilidade.

3.7 Latino/a America

Além de distorções na escala e na orientação dos mapas, uma simples 
inversão de rótulos também pode ser capaz de provocar reflexões inte-
ressantes sobre a maneira como o espaço é percebido. Assim, a obra 

Figura 14: U.S. World Studies II.
Fonte: Harmon (2009).
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Latino/a America16, do artista Pedro Lasch (LASCH, 2014), também parte 
de uma subversão dos padrões da cartografia para levantar relevantes 
questionamentos sobre problemas do mundo contemporâneo. Nota-se 
uma imagem retangular com um grande mapa do continente americano 
em vermelho. No mapa, não há delimitação de fronteiras visíveis entre 
países. A imagem também parece desgastada, suja, marcada por diversas 
dobras verticais e horizontais em toda a sua superfície. Além de ter um 
pedaço rasgado no canto inferior esquerdo, a cor do mapa parece esma-
ecida em diversos locais, indicando que o mapa pode ter sido intensa-
mente manuseado. No entanto, o aspecto mais contundente desse mapa 
está na inversão dos textos: o rótulo LATINO/A está posicionado na 
parte superior do continente, enquanto o rótulo AMERICA está posi-
cionado na parte inferior, onde se encontra uma parte dos países que 
compõem a América Latina.

Lasch gerou várias cópias impressas de seu mapa e as entregou a 
imigrantes latinos que cruzaram a fronteira do México em direção 
aos Estados Unidos. Os imigrantes foram convidados a enviar uma 
das cópias do mapa por correio para o artista, após completarem sua 
jornada. Os mapas foram recolhidos e exibidos em uma exposição17. 
Além de exposições em galerias, o mapa de Lasch também se desdo-
brou em aplicações em ambientes exteriores, como em paredes e muros 
grafitados18.

A proposta do artista provoca discussões sobre a ocupação do espaço 
contemporâneo num cenário de intensa migração de povos latinos para 
a América do Norte. O que significa ser americano hoje em dia? Quais 
são os sentidos políticos que o termo latino assume para além de uma 
mera caracterização de origem territorial ou linguística? Como a arbi-
trariedade de uma fronteira ou de um muro (que tampouco se encon-
tram representados no mapa) podem ser capazes de definir limites entre 

16. Disponível em: <http://www.pedrolasch.com/latinoaamerica.html>. Acesso em: 17 
dez. 2016.

17. Disponível em: <http://www.pedrolasch.com/latinoaamerica.html>. Acesso em: 17 
dez. 2016.
18. Disponível em: <http://www.pedrolasch.com/latinoaamerica.html>. Acesso em: 17 
dez. 2016.
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Figura 15: Latino/a America.
Fonte: website do artista.

Figura 16: Exposição em uma galeria.
Fonte: website do artista.

Figura 17: Mapa pintado em um muro.
Fonte: website do artista.
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quem deve ser rotulado como americano e quem deve ser rotulado como 
latino? O próprio artista aponta diferentes sentidos que a inversão dos 
rótulos pode causar nessa obra (LASCH, 2014) ao levantar perguntas 
sobre o sentido atual da latinidade. Por exemplo, Lasch menciona que 
há uma presença cada vez maior de imigrantes de origem latina nos 
países anglófonos da América do Norte, proporcionando uma alteração 
do espaço onde a cultura, o comércio, a comunicação e a própria política 
também são influenciados. Por sua vez, numa crítica explícita à postura 
dominante dos Estados Unidos sobre o restante do continente, o artista 
lembra que esse país é o único do hemisfério ocidental a se proclamar 
como a América. E essa percepção é recíproca: mesmo em outros países, 
é comum se referir aos estadunidenses como americanos. 

A obra dialoga com o atual contexto geopolítico mundial, onde 
questões de identidade e etnias se confrontam com fervorosos discursos 
sobre fechamento de fronteiras, não somente nas Américas, mas também 
em outros países. Movimentos semelhantes também ocorrem na União 
Europeia, provocando intensos debates sobre políticas sociais, emprego, 
xenofobia, terrorismo e vigilância.

Vejamos, na sequência, uma outra obra que também levanta ques-
tões semelhantes, proporcionando reflexões sobre a relação dos mapas 
com o sentimento de pertencimento no mundo. 

3.8 A longa marcha: o mundo sobre nossas costas

Em 2002, o artista Qin Ga propôs uma experiência estética denomi-
nada A Longa Marcha. O artista tatuou em suas costas o mapa da China 
e partiu com o objetivo de refazer parte do percurso histórico, de cerca 
de 12 mil quilômetros, realizado por Mao e seu exército, à época da 
fundação da República Popular. A cada final de jornada, Qin Ga tatuou, 
por cima do mapa, o nome da cidade por onde passou19. 

Os contornos do mapa foram tatuados com linhas de cores e espes-
suras variadas. Nota-se tons predominantemente vermelhos – na parte 
superior e à esquerda –, cianos e azuis – no centro na parte inferior 

19. Disponível em: <http://www.longmarchspace.com/exhibitions/qin-ga-the-miniature-
long-march/>. Acesso em: 19 nov. 2020.
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direita. Além de linhas contínuas, que representam as fronteiras do país, 
há também linhas pontilhadas internas à demarcação principal, que 
indicam a divisão dos estados chineses. As linhas contínuas em tons de 
vermelho-escuro indicam fronteiras continentais da China, enquanto 
que as linhas em ciano indicam as fronteiras da China com o mar. Além 
da própria China, podemos perceber que a Mongólia (ao norte) e ilha 
de Taiwan (na parte sudeste) também foram representadas. Há diversas 
outras pequenas marcações em vermelho que se sobrepõem às linhas, 
em caracteres chineses, representando o nome das cidades por onde o 
artista passou. 

A Longa Marcha causa estranhamentos. Trata-se de uma obra de arte 
que combina expressão visual com experiência corporal, onde a própria 
pele do artista foi utilizada como suporte material para comunicar 
valores estéticos. Há também o estranhamento causado pela escolha de 
um mapa como motivo gráfico a ser tatuado. Por que tatuar um mapa? 
E por que o tatuar nas costas? Estamos habituados a lidar com mapas 
em outros tipos de superfície, não necessariamente a pele do corpo 
humano20. Nesse sentido, o artista promove um outro tipo de distorção 
de padrões da cartografia, diferente dos casos analisados anteriormente. 
Aqui, há uma explícita subversão do suporte utilizado para registrar o 
mapa. 

O mapa de Qin Ga não desempenha uma função tradicional, que é 
a de servir de instrumento para facilitar a localização e o deslocamento. 
Certamente, o artista não tatuou o mapa com a intenção de garantir que 
ele encontraria o caminho mais facilmente, sem se perder, até mesmo 
porque a imagem está registrada em suas costas, portanto, inacessível ao 
seu olhar. A obra também enfatiza que a construção do mapa ocorreu 
em um processo, e não de maneira imediata, isolada do contexto. Ou 
seja, o mapa foi tatuado durante seu percurso físico pelo país, interpre-
tação reforçada pelas várias fotos do artista em diferentes localidades.

Os signos presentes na obra A Longa Marcha nos permitem esta-
belecer uma série de analogias. A tatuagem, como um registro perma-
nente, remete ao forte sentimento de pertencimento a um território, a 

20. Por outro lado, cabe lembrar que era relativamente comum o uso de pele de animais 
como suporte na construção de alguns mapas medievais (BROTTON, 2014).
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um povo, a uma nação. Tatuar um mapa, portanto, significa delimitar 
permanentemente uma identidade e explicitar a força arbitrária que 
as fronteiras representam na formação de um país. As linhas da tatu-
agem causam perfurações e sulcos dolorosos em nossos corpos tal como 
as fronteiras demarcam artificialmente e agressivamente o território. 
Uma vez demarcadas por um gesto externo, essas linhas permanecem 
e devem ser respeitadas. Além do mais, as linhas tatuadas lembram 
as veias e artérias que percorrem nosso corpo, como caminhos que 
conectam e levam informação a diferentes regiões. A obra também fala 
de história e memória, de um passado que ainda pulsa de maneira viva 
na cultura chinesa. A imagem do líder comunista ainda ronda as paisa-
gens chinesas e sua presença está longe de ser soterrada pelas camadas 

Figura 18: A Longa Marcha, de Qin Ga.
Fonte: Harmon (2009).

Figura 19: A Longa Marcha, de Qin Ga (detalhe).
Fonte: Harmon (2009).
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do tempo. Aqui, sua aparição é ressignificada e intensificada a cada 
etapa da marcha completada pelo artista ao longo da jornada. A refe-
rência ao mito de Atlas também está presente. Atlas é o personagem 
mitológico que sustenta a abóbada celeste (BRANDÃO, 2000). Como 
castigo imposto por Zeus para reprimir uma revolta na qual Atlas teve 
uma participação central, o titã foi condenado a eternamente suportar 
o mundo em suas costas. Esse mito acabou perpetuado como sinônimo 
de livro de cartografia. 

Por fim, cabe também mencionar a discussão sobre até que ponto 
os mapas são responsáveis pela construção de identidades nacionais e 
da formação de um discurso ideológico de Estado. A maneira como 
os mapas foram historicamente explorados pelas autoridades estatais 
como instrumentos de retórica nacionalista é bastante conhecida pelos 
estudiosos da cartografia. Harley (2001) e Wood (2010a), por exemplo, 
comentam sobre o uso político de mapas na legitimação de conquistas 
imperiais e na afirmação dos estados nacionais europeus. Por sua vez, 
Pickles (2004) afirma que:

O mapa tem sido um arquétipo de tais tipos de projetos hegemônicos 
na construção histórica dos estados-nação, uma ferramenta essencial 
na territorialização do estado ao expandir os sistemas de policiamen-
to e administração, estabelecendo um sentido de identidade nacional 
internamente e externamente (algumas vezes diante de uma explíci-
ta desunião interna ou rebelião).21 (PICKLES, 2004, p. 39, tradução 
nossa).

Jerry Brotton (2014), por exemplo, analisa o quanto os mapas da 
França produzidos pela família Cassini no final do século XVIII para as 
autoridades estatais foram fundamentais na formação do imaginário da 
nação francesa: 

A carte de Cassini foi mais do que um mapeamento nacional. Ela 
possibilitou que as pessoas se compreendessem como parte de uma 

21. Do original: “The map has been an archetype for such kinds of hegemonic projects 
in the historical construction of the nation-states, where it has been an essential tool in 
territorializing the state by extending systems of policing and administration, and in 
establishing a sense of national identity at home and abroad (sometimes in the face of 
explicit internal disunity or rebellion).” 
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nação. Hoje, em um mundo quase exclusivamente definido pelo Es-
tado-nação, parece óbvio dizer que as pessoas viam um lugar cha-
mado ‘França’ quando olhava para o mapa do país feito por Cassini 
e se identificavam como cidadãos ‘franceses’ vivendo dentro de seu 
espaço, mas este não era o caso do final do século XVIII. Ao contrá-
rio da retórica do nacionalismo, as nações não nascem naturalmente. 
Elas são inventadas em certos momentos da história pelas exigências 
da ideologia política. Não é por acaso que o alvorecer da era do na-
cionalismo no século XVIII coincide quase exatamente com os le-
vantamentos de Cassini e que ‘nacionalismo’ é um termo cunhado 
na década de 1790, justamente quando os mapas de Cassini foram 
nacionalizados em nome da República Francesa. (BROTTON, 2014, 
p. 367).

Assim, o debate sobre a relação dos mapas com o sentimento de 
pertencimento a um lugar no mundo se expandem para além da própria 
noção de nacionalismo. Denis Wood (2010a, p. 17-18) afirma que os 
mapas são essenciais não somente para a formação da nossa identidade 
nacional, mas também para o nosso sentido de origem, de saber que 
viemos de um lugar em particular, de um estado, de uma cidade ou de 
um bairro. De maneira análoga, Pickles (2004, p. 3) afirma que mapear 
é desenhar linhas, um ato geográfico e espacial no qual identidades 
são gravadas e o logos do pensamento ocidental se fundamenta. Ainda 
segundo o autor, vivemos e nos tornamos sujeitos dentro das linhas que 
traçamos22.

As reflexões anteriores nos levam a pensar sobre como os mapas são 
signos que carregam valores culturais que atuam de maneira incisiva 
na nossa concepção de espaço vivido. A arte, nesse sentido, cumpre um 
importante papel em nos lembrar que essa sensação de pertencimento 
foi, em grande parte, construída por um discurso de poder proveniente 
das instituições que constituem nossa sociedade: a escola, a universi-
dade, o Estado, a religião e assim por diante. A maneira como a arte 
desempenha essa função comunicativa ocorre justamente pelo estra-
nhamento causado pelo rompimento de categorias de pensamento. Ao 

22. Do original: “The drawing of lines is a fundamentally geographical and spatial act in 
which identities are ‘inscribed’ and the logos of western thought is founded [...]. We have 
lived within the lines we have traced and been made the subjects we have become.”
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evidenciar as relações de poder presentes na cartografia, a arte cumpre 
uma das funções do pensamento crítico apontados anteriormente por 
Crampton (2010), permitindo que outras maneiras de se pensar esse 
objeto possam ser estimuladas por meio da resistência e do questiona-
mento.

3.9 Arte e cartografia no Brasil

Após a análise dessas obras, vamos mencionar alguns artistas brasi-
leiros que também trabalharam com o tema da arte e cartografia. 
Contudo, nossa intenção não é desenvolver um panorama completo do 
movimento de map art no Brasil, e sim oferecer ao leitor uma breve 
noção de algumas iniciativas dessa natureza em nosso país, selecio-
nando alguns nomes relevantes.

Muitos artistas brasileiros se engajaram em produzir obras que 
dialogam com a linguagem cartográfica. Dentre eles, podemos citar 
José Roberto Aguilar, Vik Muniz, Cildo Meireles e Adriana Varejão. 
José Roberto Aguilar (1941,-) é um artista com presença frequente em 
exposições no Brasil e no exterior, com diversas obras exibidas na Bienal 
de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo (MAM). Em uma série de quadros chamada 

Figura 20: O mapa do Brasil.
Fonte: Aguilar (2003).

Figura 21: Detalhe do estado da Bahia.
Fonte: Aguilar (2003).
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Cartografia Brasileira (AGUILAR, 2003), o artista propõe representar 
o mapa do Brasil e seus respectivos estados através de uma explosão 
de cores e pinceladas, todas intensas e irregulares. Em meio à profusão 
de formas e diferentes tonalidades, notam-se linhas brancas que atra-
vessam a tela, constituindo os únicos elementos aparentemente regulares 
e contínuos. As linhas lembram fronteiras, mas se encontram deslocadas 
de seus traços habituais. Numa visão geral do mapa, é possível notar 
as formas de alguns estados a partir do contraste de algumas cores, 
particularmente nos estados da Região Norte do país. No entanto, as 
fronteiras são insuficientes para conter a intensidade das outras quali-
dades, que transbordam e invadem todo o território, numa mistura ao 
mesmo tempo fluida e caótica. Assim, o Brasil de Aguilar se apresenta 
como um território intensamente plural e disformemente mesclado, 
sem contornos internos bem definidos ou simbologias estereotipadas 
de um conceito de nação (exceto pela predominância de tons verdes 
nos estados do Amazonas, Acre e Roraima, normalmente associados à 
floresta amazônica).

Destacamos também a obra WWW (World Map), Pictures of Junk23, 
do artista brasileiro Vik Muniz. O artista propõe um mapa-múndi cons-
truído somente com sucatas de equipamentos eletrônicos que foram 
coletadas no lixo. As peças foram arranjadas de maneira a evidenciar os 
contornos dos continentes que fazem parte do nosso planisfério, aspecto 
imediatamente reconhecível da obra, uma vez que se trata de uma forma 
que é bastante familiar. No entanto, um olhar mais apurado irá revelar 
que os continentes foram construídos com restos de monitores velhos, 
teclados, cabos e gabinetes de metal. Segundo o próprio artista, o uso 
do lixo como veículo estético constitui uma “meditação sobre os efeitos 
do tempo na atividade humana. Tudo o que criamos, incluindo o pensa-
mento, produz uma impressionante quantidade de lixo” (MUNIZ, 2009). 
Dessa maneira, o artista lança uma interessante pergunta, relacionada 
aos efeitos degradantes do homem sobre a natureza: O que aconteceria 
se não pudéssemos mais nos separar do lixo que produzimos? 

23. Disponível em: <https://nararoesler.art/en/artists/61-vik-muniz/>. Acesso em: 19 nov. 
2020.



LIMIARES DA CARTOGRAFIA110

O mapa-múndi de Vik Muniz, nesse contexto, não tem a pretensão 
de representar, por exemplo, a proporção exata de lixo produzido por 
cada continente num determinado período, baseada em escalas precisas 
e utilizando típicos recursos gráficos dos atlas escolares, como cores, 
barras, padrões de preenchimentos e linhas. No entanto, além de 
provocar reflexões de caráter estético, sua obra também produz um 
efeito interpretativo lógico, uma vez que seu observador é convidado 
a construir relações entre a forma dos continentes e as próprias sucatas 
eletrônicas. Aí está, justamente, o toque criativo do artista: propor 
analogias inesperadas e atípicas que, por meio de um gesto de ousadia, 
escancaram questões sobre o atual problema do lixo eletrônico.

Cildo Meireles (1948,-) é um artista de destaque internacional. Suas 
obras já foram exibidas no MoMA (o Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque) e em diversos outros museus pelo mundo (FRAGA; URBANO, 
2013; HIRZMAN, 2011). No final da década de 1960, Meireles criou 
uma série de obras chamada Arte Física, nas quais ele planejou ações que 
demandavam caminhadas, deslocamentos e interferências em elementos 
arbitrários do espaço, tais como fronteiras e escalas. Em uma das obras 

Figura 22: WWW (World Map) Pictures of Junk (2008).
Fonte: Harmon (2009).
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dessa série – Arte física: cordões / 30 km de linhas estendidas24, de 1969 
– Meireles exibe, em uma caixa de madeira, restos embolados de um 
novelo de linha e um recorte de um mapa do litoral sul do estado do Rio 
de Janeiro. O artista percorreu a pé cerca de 30 quilômetros dessa região, 
onde se localiza atualmente a rodovia Rio-Santos, ao mesmo tempo em 
que estendia a longa linha contínua pelo caminho. Após completar o 
trajeto, os restos da linha foram recolhidos pelo artista e transfor-
mados nessa obra. Cildo Meireles ressalta seu esforço para sentir a real 
proporção das escalas do território. Nessa obra, compreender rotas e 
fronteiras, portanto, requer a própria ação física do caminhar.

O uso do próprio corpo como suporte para expressão artística de 
questões geográficas também vem sendo explorado por outros artistas. 
Nesse sentido, A Longa Marcha dialoga com a obra Contingente, de 
Adriana Varejão. Varejão (1964,-) é uma artista brasileira com obras 
expostas em diversos museus do Brasil e da Europa, dentre eles o Insti-

24. Arte Física: Cordões/30 Km de linhas estendidas – Linha industrial, mapa, caixa 
de madeira fechada: 60 x 40 x 8 cm. Fotografia de Pat Kilgore. Disponível em: <http://
revistacarbono.com/artigos/04carbono-entrevista-cildo-meireles/>. Acesso em: 16 set. 
2016.

Figura 23: Arte Física - Cordões/30 km de linhas estendidas (1969).
Fonte: Revista Carbono, n. 4.
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tuto Inhotim, o Museu Guggenheim, em Nova Iorque, e o Tate Modern, 
em Londres. Na obra Contingente25, de 2000, a artista posiciona a própria 
mão no centro da imagem, que se encontra aberta sobre uma superfície 
verde e rugosa. Cruzando o meio da imagem horizontalmente, de ponta 
a ponta, há uma linha vermelha, que além de demarcar a superfície, 
atravessa a própria palma da mão da artista. A linha contém o rótulo 
“Equador”: a única referência explícita da artista à simbologia carto-
gráfica. No entanto, tal referência pode conduzir o leitor a associar o 
gesto da artista a uma espécie de afirmação da presença do corpo no 
território. Espaços se tornam lugares vivos e dinâmicos à medida que 
são ocupados. Nesse sentido, a obra de Adriana Varejão nos lembra que 
estamos atravessados por essas marcas arbitrárias da cartografia, que, 
ao mesmo tempo, nos dividem e nos identificam enquanto seres que 
habitam o planeta. 

3.10 A experiência estética e heurística da map art

De maneira geral, essas obras retratam uma tentativa comum dos 
artistas de evocar outras visões do espaço a partir do questionamento 
das noções tradicionais de cartografia. Evidentemente, esses exemplos 

25. Fotografia, 28 x 40.5 cm (edição de 5) 22 x 32.6 cm (edição de 100). Disponível em:  
<http://www.adrianavarejao.net/br/imagens/categoria/10/obras>. Acesso em: 19 nov. 
2020..

Figura 24: Contingente (2000).
Fonte: website da artista.
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não pretendem substituir os mapas em suas funções convencionais, 
e sim abrir novas possibilidades de interpretação do mundo. Nesse 
sentido, a arte também pode ser empregada como experiência heurís-
tica. Por outro lado, ao trazer os mapas para o domínio das artes, os 
artistas reforçam que o exercício estético requer uma postura diferente, 
uma espécie de dimensão sensível do saber. Essa postura sugere que o 
alcance do conhecimento não se restringe ao esforço lógico do intelecto, 
uma vez que os procedimentos adotados pela arte não correspondem 
aos métodos tradicionais da ciência positivista, tão predominante na 
cartografia tradicional.

Ao demandar uma postura estética por parte de seus leitores – uma 
abertura de sua percepção para as qualidades dos signos –, a arte é capaz 
de “capturar a nossa sensibilidade com vistas à mudança de hábitos 
estereotipados de sentir” (SANTAELLA, 1994, p. 150). Ou seja, a arte 
requer um exercício fenomenológico em que nos abstemos de julgar e 
classificar os fenômenos visuais, a fim de abrirmos nossa mente para 
a experiência única das qualidades do fenômeno que nos é apresen-
tado. A partir da apreensão dessas qualidades, estaremos habilitados a 
aceitar a diversidade, o acaso, a pluralidade de sentidos para alimen-
tarmos novos aprendizados. Podemos dizer, portanto, que a arte pode 
produzir conhecimento por meio da inquietação, do deslocamento, da 
provocação. A arte propõe-se a estimular experiências que rompem com 
nossas crenças sobre o mundo através da contestação e da resistência. 

Como os artistas conseguem provocar tais interpretações? Ou, mais 
precisamente, quais são os mecanismos semióticos empregados pelos 
artistas para estimular efeitos estéticos nos mapas? Para identificar essas 
estratégias adotadas pelos artistas nas obras analisadas, é necessário 
recuperar alguns conceitos da semiótica, tratados no capítulo 2.

Não podemos confundir estética com a ciência do belo. De acordo 
com Peirce, a estética é a ciência normativa que estuda aquilo que é 
admirável por si mesmo (SANTAELLA, 1994). A capacidade de reco-
nhecer qualidades admiráveis na natureza depende da nossa rede de 
percepções físicas, responsáveis pela captação e triagem dos fenômenos 
externos a nós. Peirce entendia que qualquer fenômeno que se apresenta 
a uma determinada mente pode atuar como um signo, cujas proprie-
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dades podem ser detalhadas de acordo com um método lógico ou semi-
ótico. Todo estímulo que se apresenta aos nossos sentidos está apto a 
ser um signo, na medida em que está habilitado a representar um objeto 
ausente e, por consequência, provocar um efeito interpretativo.

Diante da necessidade de representar determinadas características 
do espaço com precisão, o cartógrafo acentua os aspectos da terceira 
categoria de Peirce: a categoria das leis, regras e padrões. Dessa maneira, 
a cartografia científica se ocupa das técnicas de criação desse signo 
cartográfico, propondo regras de representação que possam estimular 
interpretações lógicas sobre um espaço, como, por exemplo, o enten-
dimento das distâncias proporcionais entre cidades, o traçado de fron-
teiras, escalas, legendas e assim por diante. Signos que se relacionam 
com seus objetos dessa maneira – que na semiótica de Peirce poderiam 
ser classificados como símbolos – são eficientes quando seus leitores 
compartilham o conhecimento prévio do código empregado. Ou seja, 
para se compreender um mapa científico em profundidade, é neces-
sário conhecer, de antemão, as regras e convenções de sua gramática 
(tal como um leitor precisa conhecer uma determinada língua antes 
de compreender um livro). Podemos afirmar, portanto, que a maioria 
dos mapas da cartografia científica se apoia em elementos simbólicos, 
cujas convenções são desenvolvidas pela comunidade científica dessa 
área. Certas convenções da cartografia são mais elementares, tais como 
o reconhecimento das linhas que correspondem aos meridianos e para-
lelos ou a identificação da rosa dos ventos. Outras exigem uma certa 
perícia, como a interpretação das escalas utilizadas.

Os artistas plásticos que trabalham a linguagem cartográfica para 
fins estéticos caminham em outra direção: à primeira categoria, típica 
das obras de arte. Nos signos em que prevalece a primeira categoria, 
há uma forte predominância de qualidades sensíveis, sejam elas cores, 
formas, sabores ou sons. Diferentemente de outros tipos de signo, tais 
como as leis do Direito ou os algarismos matemáticos, o signo artístico 
pode abraçar o sensível e, portanto, apelar a uma interpretação mais 
emocional. 

Além do aspecto emocional, os signos dessa categoria também 
remetem a uma abertura de sentidos, cujos efeitos interpretativos 
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flertam com a indeterminação e com as múltiplas possibilidades. Se, por 
um lado, tal indeterminismo não garante uma interpretação certeira, 
por outro lado esses signos possuem forte teor heurístico. De acordo 
com Ibri (2006), a lógica da descoberta em Peirce pressupõe que o 
inter-relacionamento das ideias necessita de um ambiente de abertura 
e liberdade, típico da primeiridade. É por essa razão que não cabe esta-
belecermos respostas únicas e absolutas para uma obra de arte, o que 
não a invalida enquanto ferramenta de descoberta. Segundo Santaella 
(1994, p. 151), “as obras de arte não são apenas ambíguas encarnações de 
qualidades de sentimento, mas formas de sabedoria, de um tipo que fala 
à sensibilidade, ao mesmo tempo em que convida a razão a se integrar 
ludicamente ao sentir”.

Os signos que salientam aspectos qualitativos, apontando para possi-
bilidades interpretativas mais abertas, são conhecidos como ícones, 
quando analisados em relação ao seu objeto. Nos exemplos analisados 
neste capítulo, podemos perceber que uma das estratégias adotadas 
pelos artistas para incentivar a percepção de qualidades do espaço repre-
sentado consiste em valorizar a iconicidade dos mapas. Por essa razão, 
torna-se fundamental percebermos, nessas obras, como as formas, cores 
e semelhanças se tornam mais significativas do que a imprecisão do 
mapa ou a ausência de legendas. 

Contudo, as propriedades simbólicas e indiciais continuam presentes: 
sabemos que a América Invertida ainda mantém uma relação indicial 
com nosso continente; o mapa dos surrealistas preserva certas conven-
ções simbólicas, como a projeção retangular e o posicionamento do 
norte acima do mapa. No entanto, esses artistas não estão preocupados 
com escalas precisas ou proporções adequadas. Suas obras dialogam 
com nossa experiência colateral sobre a linguagem cartográfica para 
justamente romper com seus sentidos originais. 

Talvez seja essa a origem do fascínio exercido pelos atlas sobre as 
crianças e os leigos em cartografia: por carecerem de conhecimentos 
suficientes para compreender, em profundidade, o que dizem os aspectos 
simbólicos dos mapas, esses leitores acabam por se concentrar em seus 
aspectos icônicos e indiciais. Tal como uma obra de arte, o atlas se torna 
muito mais um “livro de fantasia” e de estímulo imagético do que um 
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registro científico preciso, com pretensões funcionais. Contudo, isso 
não impede que cartógrafos e geógrafos também apreciem suas quali-
dades estéticas. Mas, para isso, o esforço é redobrado: como os aspectos 
simbólicos de um mapa estão associados à categoria dos hábitos de 
pensamento, tendemos a identificá-los mais rapidamente. Por isso a arte 
incomoda: os símbolos são deslocados de seus lugares habituais, deman-
dando um esforço interpretativo que pode iluminar uma nova conste-
lação em nossa mente.

3.11 As brechas ocultas do espaço heterotópico

As obras analisadas reforçam a ideia de que, ao distorcer o mapa, 
podemos revelar certas características dos espaços do mundo que não 
se encontram aparentes. Para ver novas relações entre os espaços, é 
necessário manipular suas representações tradicionais e propor uma 
nova maneira de o desenhar. Por que provocar estranhezas? Para nos 
despertar sobre algo que está sufocado pelo olhar habitual que direcio-
namos aos mapas. Assim, os artistas se sentem impelidos a evidenciar o 
intervalo, as brechas, e não as certezas arbitrárias. 

Impregnado de valores culturais e históricos, o mapa é um signo 
que oscila entre a necessidade de comunicar as certezas de um mundo 
racionalmente concebido e o desejo de se imaginar o desconhecido e o 
inexplorado. Como um diagrama, não há dúvidas de que o mapa é um 
poderoso instrumento cognitivo de abstração. No entanto, seu potencial 
semiótico vai além de sua tradicional função de mediação funcional do 
espaço, convidando o leitor a abandonar seu papel de mero receptor. No 
entanto, esse convite requer que o leitor seja, de alguma forma, provo-
cado em sua sensibilidade. A arte, nesse sentido, é um campo propício a 
romper hábitos, deslocando interpretações e colocando-nos em outros 
patamares de reflexão.

Por isso, buscamos a leitura dos mapas que seguem essa outra lógica: 
não cabe olhar para esses mapas artísticos com os filtros da tradicional 
cartografia. É preciso conter o ímpeto de buscar coordenadas, meri-
dianos, longitudes e escalas para ler o espaço escondido, o espaço não 
evidente. E esse espaço que se revela por um olhar fenomenológico, 
isento de preconceitos científicos, é um espaço que mostra as tensões 
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da realidade. O olhar que busca a brecha no fenômeno rompe com a 
pretensão de encontrar uma representação mimética do espaço em um 
plano. Abre uma fenda para descobrirmos o espaço-entre, o espaço 
heterotópico (FOUCAULT, 2013). 

Cria-se entre cultura e ciência, conhecimento e produção de conhe-
cimento, epistemologia e empiria um lugar ‘entre’, ao mesmo tempo 
heterotópico, pois não pertence nem ao lugar reconhecido geográfica 
e historicamente pela cultura, e indeciso, pois não está contaminado 
pelo domínio celebrado pela ciência [...] Habitar a heterotopia desse 
espaço ‘entre’ nos leva à produção de lógicas culturais e científicas 
que exigem o olhar inquieto e não se perturbam entre aquilo que sur-
ge como estranho, deslocado, desviado ou em crise. Entretanto, esse 
espaço ‘entre’ coloca em crise a necessidade de certezas que rondam 
a antropologia, a comunicação e a ciência. (FERRARA, 2015, p. 102). 

Portanto, para que o mapa possa nos conduzir a tais experiências, é 
preciso distorcê-lo a ponto de provocar estranhezas, extrapolar os limites 
e convenções existentes, procurar outras perspectivas na face oculta do 
espaço. Por justamente distorcer as convenções, a relação entre arte e 
cartografia resulta em uma estética de caráter político: uma postura que 
explicitamente abala nossas certezas e sugere metodologias de investi-
gação que desafiam noções lineares de tempo e de espaço. 





Capítulo 4

Mapeamentos alternativos 
em mídias locativas

4.1 Espaços e lugares nas mídias locativas

A emergência das tecnologias digitais de informação, no final do 
século XX, deu origem a uma série de estudos no campo comunica-
cional voltados para a cibercultura, a sociedade em rede e a mobilidade. 
Este capítulo1 se insere nesse contexto, concentrando-se na análise de 
práticas de mapeamento baseadas em redes de comunicação e disposi-
tivos móveis. Interessa-nos debater a tendência conhecida como mídias 
locativas, enfatizando, em particular, projetos de caráter artístico ou 
ativista que, apoiados nesse tipo de tecnologia, estimulam uma reflexão 
crítica sobre a cartografia e o próprio espaço contemporâneo

Os projetos de mídia locativa possuem estreita ligação com a map 
art, uma vez que tratam de questões semelhantes, como a apropriação 
da linguagem cartográfica e a postura política. No entanto, as mídias 
locativas merecem uma reflexão mais específica, pois abordam dois 
pontos relevantes: primeiramente, as mídias locativas se apresentam 
como um rico campo de investigação sobre os mapas e as tecnologias 
digitais, cuja relação resulta em uma significativa mudança no entendi-
mento sobre os espaços e os lugares. Além disso, os projetos de mídia 

1. O tema das mídias locativas, abordado neste capítulo, foi anteriormente publicado por 
este autor em formato de artigo na revista Polifonia, da UFMT (RIBEIRO, 2019a). 
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locativa evidenciam que as práticas de mapeamento alternativo não se 
opõem à ciência cartográfica. Em muitos casos, tais projetos reforçam 
que a tecnologia de mapeamento pode ser incorporada ao discurso dos 
artistas e ativistas.

O ponto de partida para as discussões deste capítulo se encontra na 
seguinte questão: Como a relação dos mapas com as redes digitais e os 
dispositivos móveis alteram a nossa percepção do espaço e dos lugares? 
O objetivo é desvendar como o estudo dos mapas e dos processos de 
mapeamento em projetos de mídia locativa permite refletir sobre os 
espaços e os lugares no contexto contemporâneo. Para isso, vamos nos 
apoiar, principalmente em Lemos (2008a, 2008b) e Santaella (2007, 
2010).

4.2 Espaços e lugares

A crescente popularização dos dispositivos móveis de telecomu-
nicação e das redes digitais acentuou ainda mais os debates sobre os 
conceitos de espaço e lugares. Como poderíamos compreender essas 
categorias, na medida em que o uso de tais aparatos parece estimular o 
encurtamento de distâncias, o rompimento de fronteiras e a aceleração 
do tempo? Considerando que as mídias locativas lidam diretamente com 
tais questões, torna-se relevante iniciarmos este capítulo com uma breve 
reflexão sobre o que hoje entendemos por espaço e lugar, conceitos que 
também são essenciais em qualquer reflexão sobre mapas e cartografia.

Um panorama histórico das definições de espaço pode ser encontrado 
em Santaella (2007, p. 155). Segundo a autora, o conceito já foi estu-
dado em diversos campos do conhecimento, desde a filosofia, geome-
tria, física, matemática, arquitetura, geografia e a própria semiótica. Em 
seu sentido mais corriqueiro, o espaço pode ser entendido como uma 
espécie de extensão tridimensional ou recipiente, onde se localizam 
objetos e ocorrem eventos. No entanto, essa noção simplista de espaço 
como recipiente já sofreu inúmeras críticas, sobretudo após as pesquisas 
sobre a teoria da relatividade e sobre as geometrias não euclidianas. 

De maneira breve, podemos dizer que os estudos contemporâneos 
sobre o espaço não separam as formas ou objetos de suas relações. 
Milton Santos (2012, p. 332), por exemplo, caracteriza o espaço como 
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“um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações” 
que se manifestam historicamente. Por sua vez, Henri Lefebvre define 
espaço como “relações sociais tanto entre pessoas e objetos quanto entre 
objetos, que se distinguem de espaços físicos preexistentes” (SANTA-
ELLA, 2007, p. 174).

Em sintonia com essas definições, o espaço será aqui entendido como 
algo que é produzido pelo uso: ou seja, a nossa noção de espaço se altera 
a partir da forma como interagimos com ele (por exemplo, ao utilizar um 
mapa ou um determinado dispositivo móvel de comunicação). Nesse 
sentido, “o uso dessas tecnologias demonstra uma íntima relação entre a 
produção do espaço e os corpos que habitam esses espaços”2 (FARMAN, 
2012, p. 4, tradução nossa). Esse ponto de vista sobre o espaço aponta 
para duas características relevantes:  por um lado, as noções de espaço e 
corpo estão intimamente ligadas. É impossível imaginar um corpo fora 
de sua relação com o espaço ao seu redor, e vice-versa (FARMAN, 2012). 
Por outro lado, as condições materiais e históricas também são funda-
mentais na caracterização do espaço. Pensada sob esses termos, a noção 
de espaço acaba tangenciando a própria definição de lugar.

No campo da geografia, a discussão sobre as diferenças entre espaço 
e lugar são recorrentes e já foram trabalhadas por diversos autores 
(MASSEY, 1993; CRESSWELL, 2008, 2014). Segundo Tuan (1979), 
ambos os conceitos são centrais para a geografia. A noção de espaço foi 
tradicionalmente interpretada pelos geógrafos em seus aspectos obje-
tivos por meio de critérios quantificáveis. Por sua vez, a noção de lugar 
demanda uma perspectiva mais humanística. Esse entendimento sobre 
os lugares considera os significados associados aos espaços que são 
criados e percebidos por meio da experiência dos seres que ali se rela-
cionam. Em outras palavras, “o espaço indiferenciado torna-se lugar tão 
logo o conhecemos melhor, dotando-o de valor” (SANTAELLA, 2010, 
p. 104). 

O lugar encarna as experiências e aspirações de pessoas. O lugar não 
é somente um fato a ser explicado em um enquadramento mais amplo 

2. Do original: “The uses of these technologies demonstrates an intimate relationship 
between the production of space and the bodies inhabiting those spaces.”
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do espaço, mas é também uma realidade a ser esclarecida e compre-
endida a partir das perspectivas das pessoas que lhe atribuíram um 
significado.3 (TUAN, p. 387, 1979, tradução nossa).

Ainda segundo Tuan (1979), lugares são caracterizados por uma 
certa “personalidade” que é composta tanto por um aspecto espacial 
físico quanto pelas sucessivas intervenções promovidas por gerações 
de indivíduos que ali habitam. Lugares evocam uma relação de afeti-
vidade, um certo “contorno familiar” que são adquiridos com o passar 
do tempo. Assim, “pode-se argumentar que engenheiros criam locali-
dades, mas, para se criar um lugar, é necessário tempo”4 (TUAN, 1979, 
p. 421, tradução nossa). A apreciação das qualidades de um lugar 
requer, portanto, um contato próximo e uma longa associação com esse 
ambiente.

Cresswell (2008) também está de acordo com a afirmação de que o 
conceito de lugar é um dos principais tópicos da geografia. A compre-
ensão desse conceito é fundamental para endereçar temas atuais, como 
planejamento urbano, políticas de imigração, uso de mídias digitais 
móveis ou mesmo ambientes virtuais imersivos. Cresswell afirma que, 
em sua essência, o lugar envolve a atribuição de significado a um deter-
minado segmento geográfico. Dessa maneira, as definições de lugar 
na geografia normalmente combinam as noções de local – como um 
ponto objetivo e definido no espaço – com significado. Em outras pala-
vras, “lugares são locais com significado” (CRESSWELL, 2008, p. 134). 
De acordo com Santaella (2010, p. 101), “um lugar tem um endereço 
geográfico que implica alguns traços físicos (localização), mas possui 
também uma identidade histórica e cultural (local) e essas duas dimen-
sões facilitam uma evolução da ligação dos humanos com o lugar”. 

Costumamos dizer que áreas familiares de cidades como, por 
exemplo, bairros, praças ou ambientes públicos são lugares. Lugares 
também apresentam variações de escalas. Assim, poderíamos imaginar 

3. Do original: “Place incarnates the experiences and aspirations of a people. Place is not 
only a fact to be explained in the broader frame of space, but it is also a reality to be 
clarified and understood from the perspectives of the people who have given it meaning.”

4. Do original: “One may argue that engineers create localities but time is needed to create 
place.”
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que um “lugar favorito” seria uma poltrona específica, um restaurante, 
um bairro ou mesmo um país. Além disso, os lugares não se restringem 
a espaços fixos: certos ambientes móveis, como os meios de transporte, 
também poderiam ser tratados como lugares. Por também apresentar 
uma conotação pessoal, um único lugar pode ter significados particu-
lares para diferentes pessoas. Um turista que localiza o Arco do Triunfo 
no alto da Champs-Élysées certamente terá uma experiência distinta 
de um parisiense que por ali circula diariamente. Tampouco esse local 
teria o mesmo significado para um dos operários que ergueu tal monu-
mento, seguindo as ordens de Napoleão. Dessa maneira, os lugares estão 
intimamente relacionados a histórias pessoais e às impressões que eles 
deixaram em nossa memória. 

Cresswell afirma que os lugares seriam formados por basicamente 
dois elementos: além de apresentarem uma paisagem física – que poderia 
ser composta de edifícios, infraestrutura de transportes, bosques, placas 
de sinalização etc. – os lugares também evocam o que o autor chama 
de “senso de lugar” (sense of place), ou seja, os significados individuais 
ou coletivos associados àquele lugar. Cresswell lembra que esse senso 
de lugar passou a ser particularmente relevante a partir dos anos 1970, 
quando estudiosos da geografia manifestaram um maior interesse pelas 
experiências subjetivas das pessoas com o espaço. Até então, os geógrafos 
da ciência espacial estariam mais interessados em tratar o espaço como 
algo mensurável e os indivíduos como objetos que ocupavam esses 
espaços. Em contraste, uma perspectiva mais humanística da geografia 
“precisaria estar mais atenta às formas nas quais trazemos uma parti-
cular variedade de emoções e crenças para nossas interações com o 
mundo físico. Central a esse reconhecimento está o conceito de lugar”5 
(CRESSWELL, 2008. p. 135). 

Podemos dizer que essa vertente humanística da geografia passou 
a contemplar duas grandes linhas de pesquisa (que, no entanto, não 
são antagônicas). Por um lado, surge uma tendência a compreender os 
lugares como entidades socialmente construídas. A construção de um 

5. Do original: “[...] geographers needed to be more aware of the ways in which we bring 
a particularly human range of emotions and beliefs to our interactions with the physical 
world. Central to this awareness is the concept of place.”
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lugar passa pela transformação do ambiente por meio da técnica, da 
linguagem e das instituições, de forma a torná-lo habitável (LEMOS, 
2008b). Nessa vertente, há uma influência de estudos de tradição 
marxista que dialogam com outros campos do conhecimento, como o 
feminismo, os estudos culturais e a própria cartografia crítica. Desta-
camos, em particular, o trabalho de Harvey (2012) e Soja (1993).

Além desse viés, a geografia também passou a se interessar pela 
própria fenomenologia, a fim de tratar, com mais profundidade, a expe-
riência das pessoas com os lugares. Os estudos da fenomenologia e da 
percepção na geografia foram inspirados por autores como Merleau-
-Ponty e Heidegger, trazendo para o debate a experiência corporal no 
espaço e o “ser no mundo”. Segundo Tuan (1979):

O estudo do espaço, de uma perspectiva humanística, é portanto o 
estudo das sensações e das ideias das pessoas no fluxo da experiência. 
A experiência é a totalidade das formas nas quais viemos a conhecer 
o mundo: conhecemos o mundo através de sensações (sensibilidade), 
percepção e concepção.6 (TUAN, 1979, p. 388, tradução nossa).

Tuan (1979, p. 390) ainda afirma que a combinação dos nossos 
sentidos, do movimento e do pensamento nos daria a capacidade de 
atribuir significado ao espaço. Assim, nosso conhecimento do mundo 
e o reconhecimento do lugar que ocupamos nele depende de uma 
complexa trama de interpretações que se inicia pela captação dos fenô-
menos exteriores pelos nossos sentidos. A relevância da percepção 
sensorial na experiência dos lugares está de acordo com a ideia de que 
nossos processos de pensamento nunca estão divorciados de nossos 
corpos (FARMAN, 2012). “É essa noção de experiência que se encontra 
no núcleo da abordagem humanística sobre os lugares”7 (CRESSWELL, 
2008, p. 135). 

6. Do original: “The study of space, from the humanistic perspective, is thus the study of 
a people’s spatial feelings and ideas in the stream of experience. Experience is the totality 
of means by which we come to know the world: we know the world through sensation 
(feeling), perception, and conception.”

7. Do original: “It is this notion of experience that lies at the heart of the humanistic 
approach to place.”
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Tendo em vista essas questões fenomenológicas, torna-se impres-
cindível ressaltar que a percepção sensorial desempenha um papel rele-
vante no “senso de lugar”. É comum nos referirmos às nossas experi-
ências em lugares por meio de sensações que evocam não somente as 
impressões visuais – como a beleza de uma construção arquitetônica ou 
as cores de um parque –, mas também por meio de outras sensações, 
como, por exemplo, o cheiro de uma determinada padaria, os ruídos 
de uma avenida, a textura de uma parede, o sabor de uma guloseima 
vendida na esquina. A combinação dessas sensações acrescenta camadas 
de profundidade à nossa experiência com os lugares, indo além do mero 
reconhecimento visual de um objeto localizado no espaço.

Em resumo, os conceitos de espaço e lugar serão aqui tratados sob 
duas perspectivas. Por um lado, são noções histórico e culturalmente 
localizadas: tais concepções “são criadas necessariamente através de 
práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social” 
(HARVEY, 2012, p. 189) e não podem ser pensadas como categorias 
estáveis e isoladas. Por outro lado, espaço e lugar também se consti-
tuem através da nossa experiência sensória. Nessa experiência, o corpo 
desempenha um papel que não pode ser ignorado. 

A partir dessa breve reflexão sobre espaços e lugares, podemos 
levantar a seguinte questão: como os meios de comunicação – particu-
larmente os dispositivos móveis – alteram a nossa experiência corporal 
no espaço? 

4.3 O espaço e a experiência corporal

Em primeiro lugar, cabe lembrar que a mobilidade não é uma 
propriedade exclusiva dos dispositivos baseados em tecnologias digi-
tais, como telefones celulares, computadores portáteis, GPS ou tablets. 
Podemos dizer que a capacidade de transportar uma informação para 
diferentes lugares já estava presente em tecnologias muito mais antigas, 
como os pergaminhos e os livros. A partir desse ponto de vista, podemos 
entender que a mobilidade é um característica que não está condicio-
nada à tecnologia digital: um bilhete de metrô, um mapa turístico de 
bolso, um cartão de crédito, um documento de identificação, podem 
também ser considerados como exemplos de mídias móveis. Em termos 
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semióticos, tais mídias são signos carregados de potencial comunica-
cional que se atualiza no momento em que são interpretados por outras 
mentes geograficamente distantes do local onde tal signo foi original-
mente concebido. Nesse sentido, as mídias podem ser entendidas como 
artefatos de transporte informacional através do espaço e do tempo 
(LEMOS, 2008b, p. 99). 

É curioso recordar como a invenção de novos meios de comunicação 
ao longo da história acaba por exercer uma influência significativa na 
maneira como lidamos com o próprio espaço. Por exemplo, a invenção 
do relógio de bolso trouxe a informação temporal das torres das 
igrejas para muito perto dos nossos corpos, alterando a organização de 
compromissos e os deslocamentos pela cidade (FARMAN, 2012). Outro 
sintoma trivial dessa mudança pode ser detectado em nosso compor-
tamento ao usarmos telefones celulares: por se tratar de um objeto de 
uso pessoal e que pode ser carregado para qualquer lugar, é comum o 
interlocutor perguntar “onde você está?”, em substituição ao “quem está 
falando?”, pergunta típica dos telefones fixos compartilhados por mais 
de um usuário. 

Esses exemplos indicam como as mídias possuem uma estreita afini-
dade com a maneira como lidamos com o espaço ao nosso redor. Com 
o auxílio de tais mídias, atuamos no mundo e interferimos em outros 
objetos localizados no espaço. A mudança na forma como uma deter-
minada mensagem é transmitida em uma nova mídia pode, inclusive, 
demandar uma adaptação do nosso aparato sensório, a fim de que 
possamos compreender a própria mensagem ali contida. Por exemplo, 
são emblemáticos os relatos e estudos sobre as primeiras projeções cine-
matográficas no final do século XIX, quando os espectadores (ainda não 
familiarizados com tal linguagem) se assombravam com as imagens da 
tela a ponto de abandonarem as salas de projeção (FLUSSER, 2014, p. 
225). Assim, a sucessão temporal de imagens estáticas popularizada pela 
linguagem cinematográfica demandou, por parte do público, uma adap-
tação na própria percepção, cujos impactos se refletiram no ambiente 
cultural. 

Em seu aclamado ensaio sobre a obra de arte no contexto da repro-
dução mecânica das imagens, Walter Benjamin afirma que “o modo 
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pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, 
não é apenas condicionado naturalmente, mas também historicamente” 
(BENJAMIN, 2012a, p. 183). Nesse estudo, Benjamin se interessou pelo 
potencial cognitivo da experiência cultural mediada pela tecnologia 
(BUCK-MORSS, 2012), uma experiência que, como apontamos ante-
riormente, se dá na relação do corpo com o espaço circundante.

O sistema nervoso não está contido nos limites do corpo. O circuito 
que vai da percepção sensorial à reação motora começa e termina 
no mundo. Portanto, o cérebro não é um corpo anatômico isolável, 
mas parte de um sistema que passa pela pessoa e por seu meio (cul-
turalmente específico e historicamente transitório). Como fonte de 
estímulos e arena das respostas motoras, o mundo externo deve ser 
incluído para completar o circuito sensorial. (BUCK-MORSS, 2012, 
p. 182).

Essa discussão reforça a importância que a materialidade do meio 
exerce sobre a percepção da informação por ele transmitida. Assim, a 
experiência corporal associada à interpretação de um conteúdo não 
ocorre da mesma maneira entre diferentes mídias. “Ao investigarmos 
a especificidade da mídia em nosso engajamento com objetos culturais, 
podemos notar que as interfaces moldam o nosso engajamento corporal 
com o espaço”8 (FARMAN, 2012, p. 44, tradução nossa). 

A influência dos meios de comunicação sobre a percepção humana 
é um dos temas que marcam os estudos comunicacionais da Escola de 
Toronto, que teve como figura mais célebre o pesquisador Marshall 
McLuhan. De maneira resumida, essa vertente propõe que uma nova 
mídia introduz uma maneira própria de formatação e transmissão da 
informação, o que demanda uma adaptação na maneira como a perce-
bemos. Assim, “a comunicação deve ser entendida como um processo 
que ocorre em estreita sintonia com o meio cultural circundante. 
Cada novo meio de comunicação opera profundas transformações nos 
sentidos, na percepção e, finalmente, na compreensão da realidade” 
(CASTRO, 2014, p. 179). 

8. Do original: “[...] by investigating the media specificity of our engagement with cultural 
objects, we can see that interfaces shape our embodied engagement with spaces.”
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Por outro lado, cabe alertamos para os perigos contidos na noção 
de determinismo tecnológico. A afirmação de que novas linguagens 
comunicacionais demandam adaptações em nosso aparato perceptivo 
e geram impacto em nosso ambiente não deve ser entendida como uma 
justificativa para esse determinismo. Se tomássemos essa noção como 
verdadeira, abriríamos a possibilidade de pensar em uma humani-
dade sendo projetada em direção a um destino planejado e moldado 
pela tecnologia, o que não é razoável (FARMAN, 2012). De acordo com 
Castells (2007, p. 43, grifo do autor), “o dilema do determinismo tecno-
lógico é, provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia 
é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem 
suas ferramentas tecnológicas”. 

Há também um outro aspecto a ser considerado. A maneira como 
as tecnologias são utilizadas costuma apresentar desvios e subversões 
quanto ao seu planejamento original. Ao refletir sobre as consequên-
cias materiais referentes às mudanças do nosso aparato conceitual nas 
práticas diárias, Harvey (2012, p. 190) afirma que:

Isso não significa que as práticas sejam determinadas pela forma 
construída (por mais que se esforcem os planejadores); porque elas 
têm o estranho hábito de escapar de sua circunscrição a todo esque-
ma fixo de representação. Podem ser encontrados novos sentidos 
para materializações mais antigas do espaço e do tempo.

Ou seja, por mais que a função das tecnologias seja planejada, a 
maneira como elas são efetivamente utilizadas não necessariamente 
corresponde às expectativas de seus projetistas e idealizadores. Há 
brechas a serem exploradas que podem, inclusive, subverter as funções 
previstas de determinadas mídias, o que leva a novos sentidos inter-
pretativos sobre a nossa relação com o espaço. É justamente sobre 
essas brechas e usos alternativos que este livro se interessa, tendo como 
recorte os mapas. 

Ao longo deste trabalho, discutimos como os mapas possuem uma 
direta influência na maneira como percebemos o espaço (inclusive, 
refletindo relações de poder). Uma vez que o mapa se encarna em dife-
rentes suportes (papel, quadro, tela de celular, projeção em uma parede 
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etc.), podemos imaginar que as características materiais de seu suporte 
(ou mídia) exercem influência na maneira como os mapas comunicam 
algo sobre o espaço que representam. Certamente um mapa de bolso irá 
sugerir uma experiência de leitura distinta de um mapa em um atlas. 
Essa experiência irá se diferenciar ainda mais se o mapa estiver fixado 
em um quadro dentro de uma galeria de arte: as características próprias 
desse ambiente requerem uma imediata mudança de postura por parte 
de seu leitor. De maneira análoga, podemos questionar: quais mudanças 
ocorreriam, portanto, quando os mapas se transferem para a tela de um 
telefone celular? Como os dispositivos móveis de comunicação digital, 
inseridos em uma lógica de redes, modificam os usos dos mapas na 
mediação do espaço e dos lugares? Tais questões demandam uma breve 
reflexão sobre como as mídias móveis conectadas em rede promovem 
novas configurações espaciais.

4.4 Mobilidade, espaços híbridos e territórios informacionais

Embora a mobilidade não seja uma característica exclusiva dos 
dispositivos digitais, é notável que o rápido aprimoramento de tais 
tecnologias nas últimas décadas exerça uma considerável influência na 
maneira como percebemos o espaço contemporâneo. Foge ao escopo 
deste trabalho detalhar as inúmeras definições que já foram propostas 
para caracterizar esse contexto, tais como as noções de modernidade 
líquida (BAUMAN, 2001), supermodernidade (AUGÉ, 2012), dromo-
cracia cibercultural (TRIVINHO, 2007). No entanto, iremos recuperar 
algumas reflexões pontuais sobre o atual cenário sociotecnológico a fim 
de elucidar aspectos sobre os mapas e as mídias locativas. Quais seriam 
as implicações desse cenário para o estudo dos mapas?

A mobilidade, entendida como a capacidade de deslocamento no 
espaço, é um dos principais temas relacionados aos debates sobre a 
pós-modernidade (SANTAELLA, 2010). A sociedade do pós-Guerra, 
menos otimista quanto ao progresso prometido pelo projeto moderno 
(HARVEY, 2012), passa a desconfiar de discursos universais e totali-
zantes, aceitando a heterogeneidade, a fragmentação e a indetermi-
nação. Ao perceber que a racionalidade iluminista levou a uma lógica de 
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dominação e opressão, o sentido de continuidade e acumulação histó-
rica de valores e crenças é questionado.

Por outro lado, a segunda metade do século XX também abrigou 
importantes inovações tecnológicas, especialmente no campo das 
telecomunicações. Tais inovações permitiram a introdução de novas 
condições técnicas de codificação de informação e compartilhamento 
de conhecimento em escalas nunca antes observadas, o que fomentou 
rearranjos sociais e econômicos. Segundo Castells (2007), estaríamos 
imersos em um “espaço de fluxos”: fluxos de capital, de informação, 
de imigração, de tecnologia, de imagens e de sons. O espaço de fluxos, 
viabilizado pelas tecnologias de comunicação, evidencia o encurtamento 
de distâncias e a aceleração do tempo percebido. Tal processo, que já 
havia sido iniciado pelos meios de comunicação de massa, foi intensifi-
cado pelas redes digitais, promovendo o questionamento de fronteiras 
e a reinterpretação do espaço habitado. A chamada “era da informação” 
desloca a importância da materialidade da produção industrial para a 
volatilidade da informação em formato digital, cujo suporte – as redes 
– não depende de contiguidade. Cria-se um espaço virtual, o ciberes-
paço, constituído por dispositivos móveis conectados. Se as fronteiras 
da sociedade pré-eletrônica eram reforçadas pela relação presença/
ausência, hoje os novos territórios informacionais inauguram múltiplas 
camadas de localização, alterando os conceitos de espaço, lugar e mobi-
lidade (LEMOS, 2008b).

A fluidez do espaço contemporâneo nos leva a refletir sobre os efeitos 
da mobilidade humana, seja ela física (deslocamentos cotidianos pelos 
meios de transporte, migrações ou mesmo o turismo regional e interna-
cional) ou mediada (mídias de massa ou digitais). Os meios de transporte, 
as redes eletrônicas e as tecnologias de comunicação nos permitem viver 
experiências culturais, religiosas, científicas e sociais, ao mesmo tempo 
coletivas e situadas em múltiplas dimensões do espaço. Nesse sentido, os 
constantes deslocamentos promovem a expansão da percepção espacial, 
a transgressão de fronteiras e o hibridismo de culturas.

No entanto, o ciberespaço não pode ser entendido como uma 
camada isolada do espaço geográfico. Embora o ciberespaço contemple 
ambientes virtuais dotados de características espaciais próprias, não 
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se trata de um espaço separado, pois podemos acessá-lo por meio de 
inúmeras interfaces. Com os computadores pessoais conectados em 
rede, os nós que formam essas conexões já se apresentavam como portas 
de acesso ao ciberespaço. Contudo, a popularização dos dispositivos 
móveis de acesso à rede (como celulares e tablets) tornou a sobreposição 
entre ciberespaço e espaços geográficos ainda mais complexa, afinal, os 
nós da rede não são mais fixos, e sim móveis. O acesso ao ciberespaço se 
torna muito mais fluido e não depende mais de um ponto fixo na rede. 
Além disso, a facilidade com que acessamos os ambientes virtuais e o 
barateamento dos custos de conexão derrubaram a falsa noção de que o 
ciberespaço seria um mundo à parte. Não há mais um ritual de “entrada” 
e “saída” do ciberespaço, não há uma distinção clara entre “mundo 
virtual” e “mundo real”: estamos, o tempo todo, habitando espaços 
híbridos ou espaços intersticiais. Trata-se de “espaços que combinam o 
físico e o digital num ambiente social criado pela mobilidade dos usuá-
rios conectados via aparelhos móveis de comunicação” (SANTAELLA, 
2010, p. 94). Santaella (2007) afirma que não seria exagero, portanto, 
caracterizar o atual contexto com o termo hipermobilidade:

Hipermobilidade porque à mobilidade física do cosmopolitismo cres-
cente foi acrescida a mobilidade virtual das redes. Com os aparelhos 
móveis, ambas as mobilidades se entrelaçaram, interconectaram-se, 
tornaram-se mais agudas pelas ações de uma sobre a outra. (SANTA-
ELLA, 2007, p. 187). 

Por sua vez, André Lemos caracteriza esses novos espaços híbridos 
que se formam na relação entre o espaço eletrônico das redes e o espaço 
físico das cidades como territórios informacionais. “Por territórios 
informacionais compreendemos áreas de controle do fluxo informa-
cional digital em uma zona de interseção entre o ciberespaço e o espaço 
urbano” (LEMOS, 2008a, p. 221). É importante ressaltar que a definição 
proposta por André Lemos situa os territórios informacionais como 
parte do espaço urbano. Dessa maneira, a cidade se torna um ambiente 
propício para o florescimento das mídias locativas, devido à densa 
concentração de atores e redes de conexão. Sobreposta à cidade, surge 
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uma nova camada de informação, “que é um novo território criado pelas 
redes eletrônicas e dispositivos móveis” (LEMOS, 2008b, p. 96).

 As discussões sobre o mapeamento e a cartografia nesse contexto 
de hipermobilidade se tornam, então, inevitáveis. A habilidade de 
compreender e percorrer o espaço está, de maneira inerente, vincu-
lada às formas como o espaço é representado, por exemplo, por meio 
dos mapas. “Confiamos nos mapas para nos oferecer uma visualização 
externa do nosso sentido interno de propriocepção9. Os mapas nos 
oferecem um senso de onde estamos em relação aos lugares ao nosso 
redor”10 (FARMAN, 2012, p. 45, tradução nossa). Não é por acaso, 
portanto, que o uso dos mapas em telefones celulares e outros dispo-
sitivos móveis se tornou fundamental para nos orientar nesses espaços 
híbridos. O mapa, em seu formato digital, é a plataforma que está na 
base de diversos aplicativos de uso cotidiano: desde a simples locali-
zação de um endereço no Google Maps, passando pelos aplicativos de 
táxi e carona compartilhada, entrega de encomendas, álbum de fotos, 
calendário de compromissos, redes sociais, atividades físicas ao ar livre 
e jogos de realidade aumentada. 

Por outro lado, a presença dos mapas digitais em nosso cotidiano 
também provoca o seguinte questionamento: até que ponto a confiança 
inquestionável nos aplicativos de mapas tem levado a uma necessidade 
crescente pelo trajeto mais rápido ou pelo percurso mais seguro? Até 
então, conhecer a cidade passava pelo domínio das rotas alternativas 
e dos caminhos inusitados. Em que medida essa habilidade mental de 
traçar caminhos com base na  nossa própria experiência corporal com 
a cidade está sendo transferida (de maneira voluntária) para os mapas 
e seus algoritmos? A facilidade em obter rotas objetivas, calculadas a 
partir de dados coletados do próprio trânsito, não estaria anulando o 
desvio, o acaso e a deriva? Semelhantes apontamentos também foram 
levantados por Caquard (2015, p. 228, tradução nossa):

9. Entende-se propriocepção como a capacidade de combinar vários sentidos (visuais, 
táteis, olfativos, sonoros) para conhecer os limites do corpo e perceber como o corpo está 
localizado no espaço (FARMAN, 2012, p. 31).

10. Do original: “We rely on maps to offer us an external visualization of our internal sense 
of proprioception. Maps give us a sense of where we are in relationship to places around 
us.”
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Por um lado, buscamos aplicações da cartografia que possam nos le-
var aos destinos da maneira ‘mais eficiente’ possível a fim de poupar-
mos tempo, dinheiro e o meio ambiente. Por outro lado, quando essas 
aplicações confiam demasiadamente nas mais eficientes tecnologias 
disponíveis (por exemplo, GPS) elas parecem contribuir para uma 
atrofia de nossos mapas mentais com consequências negativas [...]. 
Uma consequência desse empobrecimento de nossos mapas mentais 
talvez seja o aumento da dependência de dispositivos de localização 
e em seus auxiliares cartográficos em uma crescente gama de ativida-
des. Esse vício crescente não é trivial, uma vez que essas tecnologias 
estão profundamente associadas a mecanismos de vigilância, sendo 
amplamente criticadas pelo papel crucial que elas desempenham na 
identificação de padrões espaciais de indivíduos tanto para propósi-
tos militares quanto comerciais.11

Não há dúvidas de que tais algoritmos são eficientes em seu propó-
sito. Afinal, por meio deles, amplifica-se o controle sobre o território, 
diversifica-se a oferta de serviços baseados em localização e simplifica-
-se o deslocamento cotidiano. No entanto, em paralelo aos problemas 
relacionados à privacidade e à vigilância, o que se perde quando somos 
incentivados a encurtar o trajeto entre origem e destino? Como nos 
alertou Walter Benjamin (2009, p. 535, fragmento [O2a,1]), seria essa 
tendência um indício de que estaríamos cada vez mais carentes de expe-
riências limiares12? 

Tendo em vista essas questões sobre a relação do espaço com as tecno-
logias digitais móveis, vamos nos concentrar nos usos alternativos dos 
mapas em mídias locativas, a fim de compreendermos de que maneira 
essas iniciativas podem introduzir novas maneiras de se ler o espaço 

11. Do original: “On the one hand, we are looking for cartographic applications that can 
bring us to destinations as ‘efficiently’ as possible to save time, money and the environment. 
On the other, when these applications rely too much on the most efficient technology 
available (i.e. GPS technology) they seem to contribute to the atrophy of our cognitive 
maps with the negative consequences [...]. One consequence of this impoverishment of 
our cognitive maps might be an increasing dependency on locational devices and on their 
cartographic accomplices for a growing range of activities. This growing addiction is not 
tri- vial since these technologies are deeply associ- ated with ‘mechanisms of surveillance’ 
and have been extensively criticized for the crucial role they play in identifying spatial 
patterns of individuals for both military and commercial purposes.”

12. O tema dos limiares será retomado mais adiante.
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urbano. Defendemos a ideia de que projetos artísticos em mídias loca-
tivas, inseridos em um contexto amplamente suportado pelos gadgets 
digitais, incorporam usos alternativos que nos permitem refletir sobre 
os próprios problemas que a tecnologia nos apresenta. 

4.5 Mídias locativas: o mapeamento dos espaços híbridos

Como podemos definir o que é mídia locativa? Num estudo que se 
tornou referência no Brasil chamado Mídia locativa e territórios infor-
macionais, André Lemos (2008a) define as mídias locativas como os 
“dispositivos informacionais digitais cujo conteúdo da informação 
está diretamente ligado a uma localidade” (LEMOS, 2008a, p. 207). A 
característica primordial das mídias locativas diz respeito à “emissão 
de informação digital a partir de lugares/objetos” (LEMOS, 2008a, p. 
207). Exemplos de aplicações simples dessa natureza incluem pontos 
de ônibus inteligentes que se comunicam com os telefones celulares 
dos passageiros para informar o tempo de espera ou as condições do 
trânsito. Outro exemplo seria um monumento histórico em uma praça 
que, por meio de um código QR13, permite o acesso a conteúdos digitais 
adicionais sobre aquele local, incluindo textos, vídeos, depoimentos ou 
comentários de outros visitantes.

Atribuir uma informação a um local específico não é uma proprie-
dade exclusiva das mídias portáteis digitais. Placas indicativas, mapas 
em estações de metrô ou mesmo legendas de instalações artísticas 
podem ser entendidas como “mídias locativas analógicas” (LEMOS, 
2008a, p. 208), uma vez que associam uma determinada informação 
relevante ao lugar em que se encontram14. No entanto, essa informação 
permanece estática, aguardando ser interpretada por uma determinada 
pessoa. Em contraste com esse tipo de mídia analógica, as mídias loca-
tivas podem ser capazes de processar e transmitir informações adicio-
nais sobre aquele lugar, respondendo, de maneira interativa, a uma 
demanda disparada por um pessoa equipada com um dispositivo digital 

13. Espécie de código de barras que pode ser lido por câmeras de telefones celulares. Uma 
de suas funções é invocar um hiperlink para uma determinada página na internet.

14. Em termos semióticos, podemos dizer essa característica é predominante nos signos 
conhecidos como índices (ver capítulo 2).
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conectado à rede, tal como um telefone celular. Ao associar conteúdos 
digitais a lugares, os aplicativos geolocalizados (location-based services) 
são capazes de desempenhar múltiplas funções, como monitoramento, 
vigilância, mapeamento, rastreio, realidade aumentada ou entreteni-
mento. No entanto, a fim de se diferenciar das aplicações geolocalizadas 
de caráter comercial, o uso do termo mídias locativas é mais apropriado 
para se referir a projetos que possuem propósitos artísticos (LEMOS, 
2008b).

Uma das características mais notáveis das mídias locativas é a 
capacidade de intensificar as ligações entre o ciberespaço e os lugares, 
proporcionando novas configurações do espaço urbano. Nesse sentido, 
as mídias locativas não propõem a criação de mundos inteiramente 
virtuais. Elas “enfatizam o controle, a territorialização e a produção de 
conteúdo que está ligada a objetos e lugares” (LEMOS, 2008b, p. 93), 
especialmente nas grandes cidades. Dessa maneira, as mídias locativas 
sinalizam que a introdução da tecnologia digital não está levando a uma 
dissolução dos espaços físicos ou dos corpos biológicos em detrimento 
de um mundo virtual apartado. “O parâmetro da localização geográ-
fica é assim reintroduzido, mas em atividades que continuam sendo 
mediadas por computador” (SANTAELLA, 2010, p. 120).

Trata-se, efetivamente, de uma reconfiguração do urbano, de uma 
nova relação entre a esfera midiática e o espaço urbano. Com as mí-
dias locativas, as trocas informacionais não emergem nem dos meios 
de massa (rádio, TV, jornais), nem do ciberespaço acessado em es-
paços fechados (espaços privados ou semipúblicos), mas de objetos 
que emitem localmente informações que são processadas através de 
artefatos móveis. (LEMOS, 2008a, p. 219).

Santaella (2010) também realiza um estudo aprofundado sobre as 
mídias locativas, partindo de seus aspectos políticos. A autora recu-
pera as discussões sobre o conceito de espaço público, tendo em vista as 
mudanças promovidas pelas mídias móveis e pela computação perva-
siva. Como vimos, a emergência de tais práticas problematiza a exis-
tência de fronteiras rígidas entre o público e o privado. Nesse sentido, 
as mídias locativas se apresentam como “práticas tecnossociais com o 
potencial de gerar formas de participação pública que reconectam as 
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dimensões materiais do espaço físico com os recursos participativos 
da esfera pública virtual” (SANTAELLA, 2010, p. 120). Além de traçar 
as principais características das mídias locativas, a autora também 
recupera as correntes artísticas que estão na genealogia dessa prática, 
como a land art, a site-specific art, os happenings e o situacionismo. Por 
fim, a autora aponta as controvérsias por trás das mídias locativas, um 
movimento que foi criticado por ser uma proposta estética que não se 
desvincula das mesmas tecnologias de poder e controle utilizadas pelas 
grandes instituições contemporâneas, como os militares, os governos e 
o próprio Google (TUTERS; VARNELIS, 2006).

Vejamos alguns exemplos. Em 2012, como parte da dOCUMENTA 
(13) de Kassel na Alemanha, os artistas Janet Cardiff e George Bures 
Miller propuseram uma experiência estética de mídia locativa chamada 
Alter Bahnhof Video Walk15. O projeto foi especialmente criado para ser 
apreciado na estação de trem da cidade de Kassel. Os participantes eram 
convidados a acompanhar um vídeo por meio de um iPod e fones de 
ouvido. O vídeo foi gravado previamente pelos artistas naquele mesmo 
local e apresentava uma narrativa sobre a estação, realizada em uma 
sequência com poucos cortes percorrendo alguns de seus ambientes. 
Guiados pela narração em off do vídeo, os participantes deveriam 
percorrer o mesmo caminho que os artistas fizeram ao gravar o mate-
rial, imitando os enquadramentos executados pelo operador da câmera 

15. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sOkQE7m31Pw>. Acesso em: 19 
nov. 2020.

Figura 25: Alter Bahnhof Video Walk.
Fonte: YouTube.
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durante a gravação original. Dessa maneira, os participantes acom-
panhavam a narrativa pela tela do dispositivo e escutavam a história 
pelos fones de ouvido (também composta de ruídos captados na própria 
estação), ao mesmo tempo em que refaziam fisicamente o percurso dos 
artistas. Apoiando-se em um recurso conhecido como mise-en-abyme 
(construção em abismo), os artistas criaram, com essa obra, uma expe-
riência corporal que mescla realidade e ficção, tendo como fio condutor 
o deslocamento pela estação. Segundo Cardiff e Miller (2012), o mundo 
alternativo que se abre na tela do dispositivo é estranho e perturbador. 
Por estar situado no mesmo local da gravação, o envolvimento do parti-
cipante com a obra era, então, intensificado.

Como a localização espacial é um elemento fundamental nas mídias 
locativas, o mapeamento se encontra no núcleo dessas práticas. Em 
muitos desses projetos, o mapa é utilizado como interface de navegação 
entre o mundo físico e o conteúdo digital geolocalizado. Por exemplo, 
em 2013, foi lançado um aplicativo para celulares chamado Cinema-
city16, fruto de uma parceria entre a rede de televisão franco-germânica 
Arte17 e o estúdio parisiense de design chamado Small Bang18. O apli-
cativo tinha como principal funcionalidade guiar fãs de cinema pelas 
ruas de Paris, identificando locais na cidade onde foram gravadas cenas 
de filmes, como Le Ballon Rouge, de Albert Lamorisse, e Jules et Jim, 
de François Truffaut. Por meio de um mapa, o usuário do aplicativo 
poderia ir fisicamente até o exato local para rever trechos dos filmes em 
seu telefone celular. O mapa indica pontos que correspondem aos locais 
onde uma determinada cena de filme foi gravada. O aplicativo também 
sugere rotas de passeios a pé, onde os usuários podem descobrir filmes 
relacionados. 

Além de servir como interface de navegação, os mapas também são 
utilizados como ferramentas de visualização de dados geolocalizados. 
Essa abordagem se apoia no potencial diagramático dos mapas para 
revelar sentidos ocultos nas bases de dados (ABRAMS; HALL, 2011), 

16. Disponível em: <http://smallbang.fr/cinemacity.html>. Acesso em: 22 set. 2017.

17. Disponível em: <https://www.arte.tv/fr/>. Acesso em: 22 set. 2017.

18. Disponível em: <http://smallbang.fr/le-studio.html>. Acesso em: 22 set. 2017.
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uma característica que tem sido bastante explorada no atual contexto de 
sobrecarga informacional (RIBEIRO, 2009a). Por exemplo, no projeto 
denominado Trash Track19 realizado em 2010, pesquisadores do Sense-
able City Lab do MIT conectaram etiquetas eletrônicas rastreáveis em 
diferentes objetos que são normalmente descartados no lixo nos Estados 
Unidos, tais como latas de alimentos, eletrodomésticos danificados, 
brinquedos e calçados velhos. Os dados emitidos pelos sensores foram 
coletados e visualizados em um mapa, revelando a trajetória geográ-
fica dos objetos até o seu descarte final. Ao total, foram rastreados 3 
mil objetos a partir da região metropolitana de Seattle, no noroeste do 
país. Através de uma animação em vídeo, disponível no site do projeto20, 
pode-se notar como os diferentes objetos tomaram rumos bem distintos 
ao longo do tempo. Após cerca de duas semanas, por exemplo, alguns 
objetos descartados, como telefones celulares e outros lixos eletrônicos, 
chegaram a atravessar todo o país, alcançando regiões geograficamente 
muito distantes de Seattle, como a Flórida e o Texas. O conceito de 
mídias locativas foi utilizado, nesse projeto, para expor os desafios rela-

19. Disponível em: <http://senseable.mit.edu/trashtrack/>. Acesso em: 22 set. 2017.

20. Disponível em: <http://senseable.mit.edu/trashtrack/>. Acesso em: 22 set. 2017.

Figura 26: Trash Track.
Fonte: website do projeto.
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cionados ao gerenciamento do lixo nos grandes centros urbanos. Para 
isso, o mapa se tornou uma ferramenta imprescindível, na medida em 
que revela as distâncias percorridas pelo lixo ao longo do tempo.

Além do incentivo ao mapeamento, as mídias locativas também têm 
promovido uma espécie de descentralização do poder sobre a cartografia. 
Qualquer pessoa hoje que tenha acesso a um telefone celular equipado 
com GPS e câmera e que saiba manusear alguma plataforma aberta de 
mapeamento digital ou aplicativo de rastreamento é capaz de criar um 
projeto de mídia locativa. Esse fenômeno é apontado por Crampton e 
Krygier (2006) como um dos exemplos de mapeamento estudados pela 
cartografia crítica. Ao lado da map art e de outras manifestações de 
mapeamento alternativo, as mídias locativas apontam que a cartografia 
“tem escorregado do controle de poderosas elites que exerceram a domi-
nância sobre ela por várias centenas de anos, [...] saindo das mãos dos 
experts”21 (CRAMPTON; KRYGIER, 2006, tradução nossa).

O mapeamento é, agora, uma intervenção criativa no cenário urba-
no, moldando tanto a cidade física quanto a experiência urbana. Téc-
nicos, governos e empresas privadas tradicionalmente controlam o 
mapeamento, mas agora vemos uma mudança de propriedade, com 
o poder burocrático movendo-se para os usuários – pessoas comuns 
[...]. Com a popularidade do mapeamento eletrônico, o espaço urba-
no está sendo usado como uma maneira de atribuir sentido ao coti-
diano e para lidar com as restrições da racionalização na modernida-
de urbana.22 (LEMOS, 2008b, p. 103, tradução nossa).

Essa tendência aponta que, de um lado, a mobilização coletiva de 
uma comunidade de usuários em torno de um projeto de mídia locativa 
pode gerar mapeamentos colaborativos. É o caso do projeto Manos a la 

21. Do original: “In the last few years cartography has been slipping from the control of the 
powerful elites that have exercised dominance over it for several hundred years [...] passing 
out of the hands of the experts.”

22. Do original: “Mapping is now a creative intervention in urban space, shaping both 
the physical city and the urban life experience. Technicians, governments and private 
companies traditionally control mapping, yet we now see an ownership shift, with the 
bureaucratic power moving to the users — ordinary people (...) With the popularity of 
electronic mapping, the urban space is being used as a means of giving sense to daily life 
and of dealing with the constraints of rationalization in urban modernity.”
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Obra23, criado pelos departamentos de Urban Studies and Planning, do 
MIT, e da Graduate School of Design, de Harvard. Trata-se de uma inicia-
tiva para coordenar esforços para atender às vítimas do terremoto ocor-
rido na Cidade do México em 2017. Por meio de um mapa, é possível 
localizar tanto os pedidos de ajuda quanto as ofertas de ajuda. Uma 
iniciativa semelhante também foi realizada no Haiti em 2010, gerando 
estudos sobre o potencial desse tipo de estratégia para fomentar mape-
amentos elaborados pela própria comunidade local, especialmente em 
regiões de risco (SODEN; PALEN, 2014). 

Por outro lado, as mídias locativas também permitem o uso combi-
nado de mapas e GPS para a criação de mapeamentos pessoais. Como 
exemplo, citamos a série intitulada My Ghost24, criada pelo artista britâ-
nico Jeremy Wood. O artista registra, desde o ano 2000, sua própria 
trajetória na região de Londres por meio de GPS. Em seus mapas 
pessoais, as linhas mais intensas revelam trajetos mais frequentes. Dessa 
maneira, é possível visualizar como o artista se desloca pela cidade em 
seus percursos cotidianos. Ao indicar o título My Ghost para essa série 
história, o artista também sugere uma interpretação política da obra, 
ligada às questões de vigilância e privacidade. Sob esse ponto de vista, 
Wood remete aos inevitáveis rastros digitais deixados por esse tipo 
de equipamento, que, como fantasmas, não esmaecem com o tempo e 
permanecem em nosso encalço. Nesse sentido, a obra de Jeremy Wood 
contempla duas faces dos aplicativos e sistemas geolocalizados: ao 
mesmo tempo em que podemos traçar um mapa da nossa própria traje-
tória cotidiana, revelando um pouco mais da nossa relação com a cidade, 
também ficamos expostos às empresas e instituições que controlam essas 
tecnologias, cedendo nossos dados para fins comerciais.

O uso intensivo dos mapas em projetos de mídias locativas tem levado 
alguns autores a estudar como tais iniciativas podem questionar noções 
tradicionais da cartografia para propor novas significações aos lugares. 
Segundo Franco (2014), as múltiplas apropriações da cartografia para 

23. Disponível em: <https://buzoherbert.github.io/mapa_ayuda/>. Acesso em: 25 set. 
2017.

24. Disponível em: <http://www.jeremywood.net/artworks/my-ghost2016.html>. Acesso 
em: 22 set. 2017.
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fins artísticos, políticos ou colaborativos “possibilitam repensar e rede-
senhar o papel de representação dos espaços, regiões e identidades no 
mundo contemporâneo” (FRANCO, 2014, p. 147). Para isso, a autora 
adota a noção de “cartografias subversivas”. Esses usos subversivos dos 
mapas acabam por estimular uma reflexão sobre o próprio dispositivo 
cartográfico, entendido como um mecanismo que condensa relações de 
poder e de conhecimento. Dessa maneira, ao debater os processos de 
mapeamento no contexto das mídias locativas, esses exemplos apontam 
para novas perspectivas da cartografia. 

As possibilidades abertas por esse tipo de mapeamento permitem 
ampliar a captura de outros tipos de dados georeferenciados, incluindo 
até mesmo dados biométricos. Por exemplo, o artista Christian Nold 
criou o projeto Bio Mapping25, que, desde 2004, tem sido utilizado para 
mapear emoções. Trata-se de um sistema de mapeamento baseado em 
um sensor biométrico – responsável por coletar os níveis de suor na 
pele – e um GPS – responsável por registrar a localização de seu usuário. 
O dispositivo foi ligado aos corpos de vários participantes, que foram 
incentivados caminhar por diferentes cidades, tais como São Francisco e 

25. Disponível em: <http://www.softhook.com/emo.htm>. Acesso em: 25 set. 2017.

Figura 27: My Ghost.
Fonte: website do artista.
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Paris. Durante a caminhada, o dispositivo registrou variações nos níveis 
emocionais dos participantes à medida que eles se deparavam com situ-
ações cotidianas na cidade como um encontro repentino com um cão, 
uma pausa para um café, o barulho de um automóvel ou um beijo român-
tico. Dessa maneira, tais impulsos corporais puderam ser associados a 
situações de raiva, medo, stress ou até estímulos sexuais. Os participantes 
também foram convidados a descrever brevemente essas situações. Ao 
final, Nold criou uma visualização em que é possível explorar os locais 
onde essas emoções foram capturadas, com suas respectivas descrições. 

Segundo Nold (2009, p. 3, tradução nossa), o projeto “investiga as 
implicações da criação de tecnologias que podem registrar, visualizar 
e compartilhar nossos estados corporais íntimos”26. Com esse projeto, 
Nold proporcionou “um exemplo perfeito de representação do espaço 
trabalhando em colaboração com tecnologias móveis e visualização de 
informação”27 (FARMAN, 2012, p. 47, tradução nossa). Além disso, o 
projeto Bio Mapping também sinaliza que o conhecimento profundo dos 
lugares deve levar em conta as percepções, emoções e memórias asso-
ciadas a ele28 (RIBEIRO; CAQUARD, 2018). 

26. Do original: “The Bio Mapping project investigates the implications of creating 
technologies that can record, visualise and share with each other our intimate body-states.”

27. Do original: “Biomapping offers a perfect example of the representation of space 
working in collaboration with mobile technologies and information visualization.”

28. Esse tema será retomado mais adiante, no capítulo dedicado ao mapeamento profundo.

Figura 29: Bio mapping (San Francisco).
Fonte: Nold (2009).

Figura 28: Bio mapping.
Fonte: Nold (2009).
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Projetos como o Bio Mapping, de Nold, anteciparam uma tendência 
particularmente relevante que dialoga com a chamada internet das coisas. 
Não somente os computadores pessoais e os telefones celulares, mas os 
próprios objetos do cotidiano – incluindo roupas, acessórios, eletro-
domésticos e outros dispositivos – passam a ter capacidade de proces-
samento de dados. Por exemplo, a captura de dados biométricos por 
meio de dispositivos como os smartwatches já é aplicada em contextos 
médicos e esportivos; eletrodomésticos “inteligentes” analisam o padrão 
de uso e consumo de seus proprietários, sugerindo itens novos ou ante-
cipando demandas; automóveis já se conectam com sistemas de mapea-
mento colaborativo para planejar rotas e assim por diante. 

A crescente sofisticação desses sensores certamente caminha para 
transformar os objetos em “seres comunicantes” (SANTAELLA, 2016). 
Dessa maneira, torna-se ainda mais evidente que entender o espaço 
contemporâneo passa por incluir não somente o corpo humano como 
elemento de interatividade e comunicação, mas também os objetos não 
humanos. Portanto, o espaço dos “seres comunicantes” – independente-
mente de sua natureza biológica, material, algorítmica – pode ser tratado 
sob o ponto de vista de uma “ecologia pluralista”: uma perspectiva que 
abrange as relações mútuas dos múltiplos organismos e o ambiente que 
os rodeia (SANTAELLA, 2010).

Os exemplos comentados, bem como os inúmeros outros casos 
mencionados na literatura sobre mídias locativas, indicam duas caracte-
rísticas que são pertinentes para o estudo dos mapas neste livro: o mape-
amento de rastros e o mapeamento como processo. Ambas características 
se destacam nos projetos de mídias locativas e evocam propriedades  que 
também são exploradas em outras tendências de mapeamentos alter-
nativos, particularmente na tendência conhecida como mapeamento 
profundo (que será analisada no capítulo 6). Acreditamos que essas 
reflexões sejam pertinentes para compreendermos como o mapeamento 
pode ser utilizado para revelar outros pontos de vista sobre o espaço 
contemporâneo, que é o tema central deste trabalho.
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4.6 Os rastros digitais e a teoria Ator-Rede

O conceito de rastro se aproxima das noções de vestígios, indícios, 
pistas. Nesse sentido, o rastro pode ser entendido como um resquício 
relativamente durável e perceptível, que permaneceu gravado em um 
determinado local após a ocorrência de um processo qualquer de signi-
ficação produzido por um certo autor em seu ambiente. Traduzindo 
essa definição simplificada para o vocabulário semiótico, podemos dizer 
que esses conceitos se aproximam da definição de índices. Conforme 
mencionamos no capítulo 2, os índices são tipos de signos que possuem 
uma conexão direta com o objeto que representam, trazendo alguma 
afirmação sobre suas propriedades. Nos índices, predominam relações 
de causa-efeito, de ação-reação. Índices apontam para singularidades e 
ocorrências únicas no tempo. 

Nos exemplos analisados neste capítulo, é possível afirmar que os 
dados biométricos coletados pelo dispositivo desenvolvido por Chris-
tian Nold, no projeto Bio Mapping, são índices que apontam para uma 
reação fisiológica do participante durante sua caminhada pela cidade. De 
maneira análoga, cada registro referente à localização do artista Jeremy 
Wood nas ruas de Londres é também um índice singular; o conjunto 
desses inúmeros registros acaba por desenhar longos e (aparentemente) 
contínuos rastros pela cidade, gerando o efeito fantasma. Já no projeto 
Cinemacity, cada ponto do mapa é também um índice que atribui ao 
local demarcado um conteúdo cinematográfico específico. Em resumo, 
os dados digitais – que são cada vez mais abundantes no ciberespaço – 
possuem um forte caráter indicial. São ocorrências únicas que afirmam 
algo sobre um fenômeno, seja ele a temperatura de um corpo num dado 
momento, a sua localização geográfica, a sua velocidade etc.

A comunicação também pode ser estudada sob o ponto de vista de 
seus índices. É próprio de um ser comunicante (independentemente de 
sua natureza) comunicar-se por meio de seus rastros indiciais. Comu-
nicar é uma forma de se deixar rastros interpretativos para serem lidos 
por outros atores (BRUNO, 2012, p. 687). Nossas ações na internet e 
no ciberespaço, por sua vez, deixam um volume significativo de rastros 
digitais. Cada interação num site de uma loja virtual, cada termo pesqui-
sado em um buscador, cada comentário inserido em uma rede social, 
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cada deslocamento físico captado pelo GPS do telefone celular gera um 
dado que pode ser registrado. O interesse pelos rastros digitais movi-
menta grande parte da economia atual, sobretudo do ponto de vista do 
marketing e da publicidade direcionada. A interpretação desses vestígios 
se torna uma lucrativa fonte de conhecimento e de controle (BRUNO, 
2012), direcionando esforços consideráveis das grandes corporações 
para áreas como inteligência competitiva, inteligência artificial, machine 
learning, estatística, design de informação e para o próprio mapeamento. 

Uma relevante contribuição para a pesquisa dos rastros digitais pode 
ser encontrada no trabalho da pesquisadora Fernanda Bruno (2012). A 
autora propõe uma discussão pertinente sobre esse tema, que envolve 
diretamente questões ligadas à vigilância e à privacidade. Como refe-
rencial teórico e metodológico de análise, a autora se apoia na chamada 
teoria Ator-Rede. Embora o aprofundamento nessa teoria esteja além do 
escopo desta pesquisa, cabe mencionarmos brevemente alguns de seus 
principais conceitos.

A teoria Ator-Rede nasceu com foco nas associações ou conexões 
(LATOUR, 2012). Seus estudos exploram as redes que se formam em 
torno dos elementos que as constituem, entendidos como atores ou 
actantes. Esses atores, no entanto, não se restringem aos seres humanos. 
Há atores de toda natureza, incluindo objetos, máquinas, animais, ideias, 
moléculas, organizações, arranjos geográficos. Para a teoria Ator-Rede, 
a diferenciação entre atores humanos e não humanos não é uma questão 
decisiva. Por exemplo, os próprios algoritmos que são responsáveis por 
filtrar e selecionar conteúdo em redes sociais podem ser considerados 
como um tipo de ator. Afinal, não podemos ignorar a influência de tais 
atores no comportamento do sistema, uma vez que são responsáveis 
diretamente pela seleção de conteúdo que é direcionado aos usuários 
dessa rede. Por outro lado, não podemos classificar esses algoritmos 
como algo puramente não  humano, uma vez que foram elaborados por 
pessoas. O caráter híbrido dos atores torna difícil a tarefa de classificá -
-los. Portanto, devemos aceitar a condição híbrida e heterogênea dos 
objetos e focalizar suas ações na rede.

A teoria Ator- Rede pressupõe que as ações são necessariamente cole-
tivas, nunca individuais ou locais. De acordo com Bruno (2012), agir 
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significa produzir uma diferença, um desvio ou um deslocamento na 
rede. Além disso, toda ação na rede gera rastros que podem ser recu-
perados. A coleta e a análise cuidadosa desses vestígios se aproxima da 
tarefa de um detetive que se coloca à procura das pistas deixadas por 
esses atores. Essa atividade – que pode ser entendida como um proce-
dimento de mapeamento – torna-se essencial para revelar algo sobre 
o contexto em que foram gerados, como também sobre as intenções 
desses atores. 

Em resumo, podemos perceber que a teoria Ator-Rede se apresenta 
como um relevante substrato teórico a ser explorado no estudo dos 
mapas e da cartografia, particularmente no contexto das mídias loca-
tivas (FRANCO, 2014).

4.7 O mapeamento como processo

Como mencionamos anteriormente, os projetos de mídias loca-
tivas herdam características de outras práticas artísticas que também 
dialogam intensamente com espaço, tais como a land art e o situa-
cionismo (SANTAELLA, 2010), temas que serão desenvolvidos mais 
adiante. Em comum, os artistas que se inserem nesses movimentos 
propuseram abordagens estéticas integradas a um local específico, 
fora do ambiente fechado e institucionalizado dos museus e galerias, 
de modo que se torna “difícil determinar as fronteiras entre a arte e o 
ambiente de que ela é parte” (SANTAELLA, 2010, p. 127). 

Semelhante articulação entre corpo e espaço ocorre nos projetos de 
mídias locativas. Nos exemplos comentados neste capítulo, percebe-se 
que é preciso lançar-se fisicamente no espaço da cidade, muitas vezes 
perdendo-se nos caminhos labirínticos de ruas, avenidas, parques e 
praças. De acordo com Tuters e Varnelis (2006), ao adotar o mapeamento 
atrelado à deambulação urbana – uma estratégia típica das derivas situ-
acionistas – os projetos de mídias locativas sugerem uma reintrodução 
do corpo no mundo. No entanto, a grande diferença das mídias locativas 
em relação ao situacionismo e à land art se encontra nas particulari-
dades das tecnologias móveis em rede, necessárias na mediação com o 
ciberespaço. As interfaces que se comunicam com os conteúdos digitais 
levantam questões próprias que ultrapassam o núcleo do debate sobre o 
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situacionismo e a land art. No entanto, a genealogia comum entre esses 
movimentos artísticos nos permite traçar alguns paralelos, dentre eles a 
noção de que o processo artístico em si pode ser até mais relevante que 
a obra como produto final.

Ao longo do século XX, o conceito de objeto veio sendo gradativa-
mente alterado pela noção de processo. Muitas vezes, o processo de 
produção da obra revela-se como sendo a própria obra. A desmateria-
lização do objeto promoveu, dentre outras coisas, um retorno à ideia 
do caminhar como ato estético, na medida em que esse ato promovia 
uma ligação entre arte e vida. Segue-se, então, que a tridimensionali-
dade, em última instância, levou a uma apropriação do próprio espa-
ço percorrido como tela, procedimento comum nas mídias locativas. 
(FRANCO, 2014, p. 174).

Em outras palavras, os projetos artísticos em mídias locativas 
sugerem que o mapeamento não necessariamente se reduz à criação de 
um produto final. Nas mídias locativas, o mapeamento não é encarado 
exclusivamente como a materialização visual resultante de um procedi-
mento de exploração da cidade. Aqui, o mapa é o meio, e não a finali-
dade. 

Nesse sentido, podemos propor uma distinção entre mapa e mapea-
mento. Se, por um lado, o mapa tende a ser o fio condutor das experiên-
cias corporais do indivíduo, um convite para conhecermos fisicamente 
os lugares, o mapeamento é uma ação. O primeiro é o suporte mate-
rial, signo diagramático que representa o território. O segundo é um 
processo, uma atividade heurística29 e um exercício analítico de obser-
vação de um determinado espaço. 

O mapeamento é uma ferramenta significativa de pesquisa para tra-
balhos do tipo site-specific nas práticas artísticas contemporâneas. 
Como um método estratégico e processual, o mapeamento não ne-
cessariamente implica a produção ou uso de um mapa. Ao invés dis-
so, ele é um primeiro passo, uma maneira pela qual os contextos de 
um local podem ser abordados, as direções podem ser encontradas e 

29. Aqui, ousamos lançar uma pergunta: Em que medida o mapeamento contempla os 
três tipos de raciocínio descritos por Peirce (abdução, dedução e indução)? Uma possível 
resposta a essa questão estaria atrelada às discussões sobre os diagramas.
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os materiais podem ser coletados a fim de se desenvolver benchmarks 
para subsequentes decisões artísticas.30 (MÖNTMANN; DZIEWIOR, 
2004, p. 26, tradução nossa).

Essa reflexão sobre o mapeamento como processo está no núcleo dos 
debates sobre as perspectivas pós-representacionais31 na cartografia. Tal 
tendência “vislumbra os nossos relacionamentos mentais, emocionais 
e corporais com os mapas e com os lugares através dos mapas, e tem o 
potencial de levar a cartografia a uma nova arena”32 (CAQUARD, 2015, 
p. 225, tradução nossa). O mapa como processo pressupõe sua contínua 
reconstrução a cada uso particular. Essa abordagem não nega a impor-
tância dos aspectos formais da cartografia, mas procura enfatizar que o 
contexto de sua produção ou utilização não pode ser ignorado. Segundo 
Caquard, encarar o mapa como processo pode ser uma maneira de se 
superar o pensamento dicotômico que divide a cartografia em dois para-
digmas: o paradigma empírico – voltado para as questões cognitivas e 
funcionais dos mapas – e o paradigma crítico – voltado para as implica-
ções políticas e sociais dos mapas. No fundo, essa dicotomia também se 
manifesta no infrutífero embate entre arte versus ciência, que permeia a 
própria história da cartografia (HARLEY, 2001; BROTTON, 2014). 

Como podemos, na prática, pensar uma proposta de mapeamento 
que possa fugir dessas dicotomias? Esse capítulo apontou uma luz 
nessa direção, ao levantar que o contexto e o uso dos mapas não estão 
dissociados das questões ambientais e perceptivas. Daí a relevância de 
investigarmos uma estratégia de mapeamento que procure alcançar 
as complexas relações que estabelecemos com os lugares, o que inclui 

30. Do original: “Mapping is a significant research tool for site-specific work in 
contemporary art practices. As a strategic procedural method it does not necessarily entail 
the production or use of a map. Rather it is a first step, a means by which the contexts of 
a site may be approached, one’s own bearings taken and materials gathered in order to 
develop benchmarks for subsequent artistic decisions.”

31. O termo pós-representacional é, por vezes, colocado em oposição ao termo 
representacional. O problema do mapa como representação foi debatido no capítulo 2.

32. Do original: “[...] envision our mental, emotional and embodied relationships with 
maps and with places through maps, and has the potential to bring cartography into a new 
arena.”
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uma “mistura de medidas e percepções, fatos e histórias, memórias e 
fantasias”33 (CAQUARD, 2015, p. 232, tradução nossa).

33. Do original: “[...] mix of measurements and perceptions, facts and stories, memories 
and fantasies.”





Capítulo 5

A cartografia de mundos ficcionais

5.1 Os mapas na ficção

Neste capítulo1, vamos explorar o uso dos mapas na representação 
de espaços ficcionais. Trata-se de um tema pertinente no contexto geral 
deste trabalho, na medida em que evidencia como a cartografia também 
pode ser aplicada ao estudo de espaços que não são localizáveis no 
mundo “real”. Além disso, interessa-nos salientar como os mapas auxi-
liam o leitor ou fã de uma determinada obra de ficção a compreender 
mais facilmente as propriedades espaciais contidas em sua trama. 

A partir desse recorte, levantamos duas questões que serão endere-
çadas neste capítulo. Em primeiro lugar, de que maneira os mapas faci-
litam a compreensão da relação entre os elementos da narrativa com 
o espaço ficcional? Argumentamos que, devido às suas propriedades 
diagramáticas, os mapas de mundos ficcionais tornam visíveis as arti-
culações descritas na narrativa e funcionam como signos potencializa-
dores do raciocínio. 

A segunda questão se coloca da seguinte maneira: seria possível 
representar, em um mapa, um espaço que não existe? Como analisamos 

1. Uma versão preliminar deste capítulo foi apresentada no V Congresso Internacional de 
Comunicação e Cultura – ComCult, realizado em 2015 na Faculdade Cásper Líbero em 
São Paulo – SP (RIBEIRO, 2015). 
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anteriormente, a cartografia científica transformou o mapa em um 
instrumento técnico que, dentre outras afirmações, atesta a existência 
de um determinado espaço. Nesse sentido, encontra-se implícito na 
ideia de cartografia de mundos ficcionais um princípio transgressivo, 
que desafia a premissa de que os mapas, primordialmente, representa-
riam espaços objetivos e concretamente localizáveis. Em outras pala-
vras, os mapas de mundos ficcionais também podem ser vistos como 
exemplos de mapeamentos alternativos, no sentido de que se apropriam 
da linguagem cartográfica para mapear propriedades espaciais da ficção.

Para tratar desses dois aspectos, escolhemos a série A Guerra dos 
Tronos como estudo de caso. Essa série de fantasia medieval contempla 
um complexo mundo ficcional cuja trama está atrelada a uma disputa 
política que envolve conquistas territoriais e alianças entre famílias que 
habitam diferentes regiões. Além disso, trata-se de uma série que se situa 
não somente na tradição dos mundos ficcionais da literatura e da tele-
visão, mas que também apresenta desdobramentos em outras mídias. 

As reflexões sobre o tema das narrativas cartográficas serão ampa-
radas, principalmente, por Caquard e Cartwright (2014). A fim de 
esclarecer as diferentes maneiras como os mapas se manifestam nesse 
contexto, resgatamos uma classificação proposta por Marie-Laure Ryan 
(2003). As considerações sobre as propriedades semióticas dos mapas 
de mundos ficcionais – seu potencial diagramático e a relação do signo 
cartográfico com seu objeto – são sustentadas por Nöth (1998, 2006, 
2007), Ljungberg (2005, 2010, 2015) e Stjernfelt (2013).

No entanto, antes de entrarmos no tema das narrativas cartográficas, 
torna-se necessário esclarecer alguns conceitos fundamentais sobre 
narrativa e ficção.

5.2 Narrativas e ficção

Embora frequentemente tomados como sinônimos, ficção e narra-
tiva possuem significados distintos. O termo ficção é entendido como 
uma criação discursiva que é organizada no tempo e no espaço a partir 
de uma determinada forma expressiva, seja ela literária, oral, audiovi-
sual, hipermidiática etc. No entanto, a ficção não possui o compromisso 
de manter correspondências com os fatos ou com a “realidade”: ela cria 
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suas próprias premissas, definindo as leis que regem o funcionamento 
interno de seu universo. Há na ficção, portanto, uma espécie de “fingi-
mento declarado” (SCHAEFFER, 1999, p. 147 apud CAPANEMA, 2016, 
p. 22)2 ou, mais precisamente, uma “suspensão voluntária da descrença” 
(CAPANEMA, 2016, p. 22): 

Trata-se de um acordo voluntário em que o leitor ou espectador de-
sativa momentaneamente sua incredulidade para deixar-se convencer 
pelo mundo ficcional que lhe é apresentado. Assim, a obra de ficção 
não ambiciona ser interpretada enquanto verdade [...]. A ficção nos 
transporta para um mundo imaginado, governado por regras e pos-
tulados próprios. 

Por sua vez, a narrativa é “um discurso delimitado emitido por uma 
instância enunciativa que organiza uma sucessão de eventos a partir de 
um ato narrativo e por meio de uma forma expressiva” (CAPANEMA, 
2016, p. 26). Ou seja, a narrativa seria a estruturação de um discurso que 
ordena os fatos relatados de maneira sucessiva, podendo conter tanto 
relatos factuais e históricos quanto ficcionais. Em outras palavras, toda 
ficção é estruturada em uma forma narrativa, mas nem toda narrativa é 
ficcional. 

Dessa maneira, podemos distinguir entre narrativas ficcionais e 
narrativas não ficcionais. Por um lado, as narrativas ficcionais não neces-
sariamente possuem o compromisso de corresponder a fatos concretos, 
tais como as narrativas literárias de fantasia ou de ficção científica. Por 
outro lado, as narrativas não ficcionais podem tratar, por exemplo, de 
fatos históricos (a queda do Império Romano, a chegada dos europeus 
no continente americano etc.). Há também narrativas não ficcionais que 
se referem a memórias pessoais (histórias de imigrantes e refugiados, 
memórias de infância, relatos de viagem etc.). Tais narrativas podem 
apontar para determinados acontecimentos factuais e não obrigatoria-
mente são frutos exclusivos da criação da mente de um determinado 
autor.

2. SCHAEFFER, Jean-Marie. Pour quoi la fiction? Paris: Éditions du Seuil, 1999 apud 
CAPANEMA, 2016, p. 22.
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Neste capítulo, vamos tratar da relação dos mapas com as narrativas 
ficcionais. O próximo capítulo será dedicado à relação dos mapas com 
os outros tipos de narrativa.

5.3 Narrativas cartográficas: por um breve estado da arte

Os mapas possuem estreita relação tanto com a narrativa quanto 
com a ficção. Segundo Caquard e Cartwright (2014), as propriedades 
narrativas dos mapas já são amplamente reconhecidas pela comuni-
dade acadêmica. Em um volume do periódico The Cartographic Journal 
sobre cartografia e narrativas3, esses autores organizam um panorama 
de diversas publicações sobre esse tema. Uma semelhante amostra de 
estudos sobre mapas e narrativas também pode ser encontrada em uma 
edição especial da revista M@appe Monde (CAQUARD; JOLIVEAU, 
2016a).

De acordo com Caquard e Cartwright (2014), o estudo das repre-
sentações de estruturas espaciais de histórias pode ser dividido em três 
cenários: narrativas orais, narrativas audiovisuais e narrativas literárias. 
Por exemplo, no primeiro cenário, podemos citar o uso de mapas asso-
ciado às narrativas orais de imigrantes (MEKDJIAN; SZARY, 2015) e 
refugiados4. No cenário das narrativas audiovisuais, destacamos o uso 
dos mapas como ferramentas para compreensão da relação entre os 
espaços físicos e o cinema (BRUNO, 2002; HALLAM; ROBERTS, 2013). 
No âmbito da ficção literária, há diversas obras que usam os mapas 
como instrumentos de geolocalização de fatos narrativos. Nessas obras, 
à medida que a trama se desenrola, o leitor é estimulado a identificar, 
no mapa, aspectos geográficos mencionados na narrativa, como ruas, 
estradas, edifícios, rios, montanhas etc. Tais mapas podem ser encon-
trados tanto dentro dos próprios livros como também em publicações 
separadas, seja em formato impresso ou digital. O ramo de pesquisa que 
investiga as relações entre as narrativas literárias e os mapas é conhe-
cido como cartografia literária. Dentre os três cenários sugeridos por 

3. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/toc/ycaj20/51/2>. Acesso em: 23 abr. 
2018.

4. Mapping regufee lifestories. Disponível em: <http://geomedialab.org/mapping_refugee_
life_stories.html>. Acesso em: 23 abr. 2018.
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Caquard e Cartwright (narrativas orais, audiovisuais e literárias), a 
cartografia literária é o ramo que apresenta maior volume de publica-
ções e estudos acadêmicos.

Piatti e Hurni (2011) debatem as interseções da cartografia com a 
literatura, posicionando tais estudos em um contexto interdisciplinar 
maior denominado geografia literária. Esses autores ressaltam que as 
diferentes representações de espaços da literatura dependem do grau de 
semelhança do universo criado pelo autor com o mundo real. De um 
lado, há obras que situam suas tramas narrativas em lugares, cidades 
ou países existentes no planeta, em diferentes níveis de detalhamento 
e aproximação com territórios reais. Por outro, há autores que criam 
verdadeiros mundos imaginários, reinos fantásticos e cidades inven-
tadas. 

Com o intuito de explicitar a ligação entre geografia e literatura, a 
obra Atlas do Romance Europeu: 1800-1900, de Franco Moretti (2003), 
propõe uma reflexão sobre as principais obras da literatura europeia do 
século XIX com base na análise de mapas. Moretti entende o mapea-
mento como uma ferramenta analítica dos elementos espaciais presentes 
nos textos. O autor distingue duas abordagens: o espaço na literatura, 
cujo enfoque é ficcional (por exemplo, a versão de Paris criada por 
Balzac, a Grã-Bretanha de Jane Austen ou a idealização do continente 
africano dos romances coloniais); e a literatura no espaço, com ênfase no 
espaço histórico (por exemplo, as bibliotecas circulantes britânicas e a 
expansão editorial de Dom Quixote na Europa). Caquard e Cartwright 
(2014) afirmam que, embora haja uma longa tradição de mapeamento 
de histórias nos estudos literários desde o início do século XX, a publi-
cação de Moretti foi fundamental para impulsionar a proliferação de 
novas pesquisas nessa área.

Inspirado tanto pelo debate sobre os impactos da pós-moderni-
dade na representação e na percepção do espaço quanto pela geofilo-
sofia de Deleuze e Guattari, a obra La géocritique: réel, fiction, espace, 
de Bertrand Westhpal (2011), discute questões ontológicas e fenome-
nológicas provocadas pelo contraste entre realidade e ficção na litera-
tura. Essa obra dialoga com as considerações de Michel Collot (2012) 
sobre a geografia literária, que, por sua vez, destaca inúmeras pesquisas 
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dedicadas ao estudo do espaço na literatura, especialmente na França. 
Segundo Collot, os estudos dessa área se desenvolvem em três diferentes 
níveis complementares: a geografia da literatura, dedicada ao contexto 
histórico e geográfico no qual as obras são produzidas; a geocrítica, que 
lida com o espaço constituído pelo texto em si; e a geopoética, que estuda 
a teoria da criação literária com base na relação entre o espaço e os 
gêneros literários. Embora essas discussões desenvolvidas por Westhpal 
e Collot promovam interessantes reflexões sobre a relação entre ficção 
e geografia, o enfoque desses autores se afasta um pouco do tema da 
cartografia. 

Outro estudo que conecta a cartografia com o texto literário, levan-
tando questões ontológicas sobre as correspondências do mundo real 
com o mundo ficcional, pode ser encontrado em Eco (1994). Para 
discutir essas correspondências, o autor recorre a um mapa para apontar 
certas contradições presentes no texto de Dumas sobre Os três mosque-
teiros. Segundo Eco, a descrição de Dumas sobre algumas ruas não 
corresponderia ao atual 6ème arrondissement de Paris. Haveria endereços 
onde D’Artagnan supostamente morava e frequentava que não poderiam 
existir “realmente” naquele contexto histórico. No entanto, o objetivo 
de Eco não é se apresentar como um erudito perfeccionista que aponta 
falhas no conhecimento histórico e geográfico de Dumas. Esses deta-
lhes teriam uma mínima interferência na fruição do texto por parte de 
um leitor-modelo. Com esse exemplo, Eco pretende justamente discutir 
os limites do universo ficcional, bem como as categorias que formam a 
relação entre o autor e leitor numa obra literária.

O estudo das narrativas cartográficas também se desdobra em refle-
xões sobre o potencial das tecnologias digitais. Um grupo de pesqui-
sadores tem se dedicado a explorar a convergência entre três áreas: os 
estudos literários, as tecnologias geoespaciais e as práticas de mapea-
mento (COOPER et al., 2016). Esse campo interdisciplinar preocupa-
-se não somente em tratar dos desafios práticos e metodológicos para 
mapear os espaços contidos nos textos literários por meio das tecno-
logias digitais, mas também com a maneira como o mapeamento lite-
rário proporciona novos insights sobre os próprios lugares concretos 
(PIATTI, 2016). 
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As implicações dessa convergência também se repercutem nos 
estudos sobre o mapeamento de narrativas que emergem dos lugares, 
um recorte que tem sido explorado por pesquisadores da área conhecida 
como spatial humanities (BODENHAMER et al., 2010, 2015). Devido 
à sua relevância no debate acadêmico contemporâneo sobre as novas 
abordagens de mapeamento de lugares, esse tema será tratado com mais 
profundidade no próximo capítulo.

Por fim, a análise da cartografia literária sob o viés semiótico pode 
ser encontrada nas contribuições de Christina Ljungberg (2005, 2010, 
2015). A autora propõe uma reflexão sobre função icônica dos mapas e 
diagramas nos textos literários. A partir de uma perspectiva peirciana, 
Ljungberg explora o potencial diagramático dos mapas para representar 
relações estruturais presentes na literatura. 

5.4 Tipos de representações cartográficas da literatura

Para compreendermos de que maneira os mapas se relacionam com 
os textos literários, cabe resgatarmos o trabalho de Ryan (2003). Essa 
autora propõe uma classificação dos tipos de mapas aplicados a dife-
rentes contextos da literatura. Em uma primeira subdivisão, a autora 
define os mapas como internos ou externos. Mapas internos são compo-
nentes integrantes da obra e foram criados pelo próprio autor ou por 
um ilustrador definido. Em geral, tais mapas são encadernados ou 
anexados ao texto, o que permite ao leitor acessá-los durante a leitura. 
Obras populares do gênero fantástico, como O Senhor dos Anéis, de J. R. 
Tolkien, e A Guerra dos Tronos, de George Martin, contêm mapas nas 
primeiras ou nas últimas páginas.

Os mapas externos, por sua vez, são criados por leitores ou fãs após 
a publicação da obra. Por exemplo, uma busca simples na internet por 
termos como Middle-Earth Map ou Westeros Map (nomes dos respec-
tivos mundos criados por Tolkien e Martin) irá nos revelar inúmeras 
versões de mapas criados por diferentes fãs de todo o mundo. Segundo 
Ryan, os mapas espontaneamente criados por leitores não são apenas 
transposições de mapas cognitivos, mas também podem ser conside-
rados como ferramentas heurísticas que ajudam na compreensão do 
enredo.
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Em uma segunda subdivisão, Ryan classifica os mapas de acordo 
com a natureza do espaço textual. Há mapas que buscam representar 
contextos geográficos concretos onde ocorrem os fatos narrativos da 
obra, tais como praças, ruas, prédios, cidades e países. Ainda que a trama 
seja composta de elementos ficcionais, tais mapas se referem a lugares 
existentes no globo. Por exemplo, a Londres do personagem Sherlock 
Holmes, o Rio de Janeiro de Machado de Assis ou a cidade de Dublin de 
James Joyce5.

Ainda de acordo com o modo como os mapas representam o espaço 
textual, há mapas que se referem a espaços ficcionais. Como exemplo, 
podemos aqui incluir não somente os mapas das obras de Tolkien e 
Martin, como também os mapas da Ilha do Tesouro, de Robert Stevenson; 
o país das Maravilhas, de Lewis Carroll; a Terra de Oz6, da obra de Frank 
Baum; e o Inferno da Divina Comédia7, de Dante.

Ryan também cita outras possibilidades de mapeamento do universo 
textual. Por exemplo, em histórias de detetive, seria possível mapear 
como os suspeitos do crime estão ligados ao assassino, de acordo com 

5. Disponível em: <http://www.doylecollection.com/blog/exploring-the-dublin-of-james-
joyce-a-guide-map>. Acesso em: 4 ago. 2015.

6. Disponível em: <https://goo.gl/3v6qZ0>. Acesso em: 4 ago. 2015.

7. Disponível em: <https://goo.gl/dYcte1>. Acesso em 4 ago. 2015.

Figura 30: Map of the countries near to the Land of Oz.
Fonte: Wikimedia Commons.
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as pistas encontradas ao longo do enredo. Um outro exemplo, seria o 
mapeamento de bifurcações da trama, a fim de melhor identificar em 
qual ponto da história ocorreu uma mudança ou em qual momento 
determinados personagens tomaram certas decisões8. 

5.5 O poder diagramático dos mapas literários

A leitura de mapas envolve a habilidade de criar estruturas mentais 
de reconhecimento do espaço a partir da interpretação de seus signos 
visuais. Assim, os mapas se tornam instrumentos de conhecimento 
espacial, uma vez que são capazes criar analogias sobre o mundo repre-
sentado, mesmo que esse mundo pertença ao universo da ficção. 

Os espaços criados pela literatura são ricos em relacionamentos 
entre seus personagens e os lugares em que ocupam na trama narrativa. 
Porém, devido às características próprias do suporte textual, a compre-
ensão desses relacionamentos descritos no livro demanda uma leitura 
sequencial das palavras e das frases, articuladas pelo autor com base em 
regras gramaticais da língua. Por outro lado, o mapa, diferentemente do 
texto, permite uma leitura não linear e bidimensional de seu conteúdo, 

8. Embora representações desse tipo sejam capazes de mostrar as relações estruturais 
da história, elas estariam mais próximas da ideia de diagramas do que de mapas em seu 
sentido mais específico.

Figura 31: La carte d’enfer.
Fonte: Wikimedia Commons.
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o que lhe confere a vantagem de representar o espaço de uma maneira 
mais eficiente. 

Apesar das evidentes diferenças entre os mapas e os textos literários 
de ficção, ambos os suportes lidam com exploração do espaço e tradução 
da realidade (LJUNGBERG, 2005). Segundo Italo Calvino (1994 apud 
BRUNO, 2002, p. 234, tradução nossa)9, “o mapa pressupõe a ideia de 
narração, ele é concebido como um itinerário. É uma Odisseia”10. Assim, 
nota-se uma interessante afinidade entre esses dois suportes. Giuliana 
Bruno afirma que algumas obras de ficção literária chegam a ser 
“produtos diretos de uma jornada topográfica colocada em movimento 
pela arte da cartografia (imaginária)”11 (BRUNO, 2002, p. 235, tradução 
nossa). Não é por acaso que itinerários ficcionais há muito inspiram 
formas cartográficas. Mapas sempre tiveram uma estreita relação com 
as narrativas orais de viajantes e exploradores, cujos relatos eram tradu-
zidos em mapas, especialmente no contexto da Idade Média. Tais mapas 
não somente procuravam atestar a existência de um determinado lugar, 
como também estimulavam a imaginação de seus leitores. Em outras 
palavras, a convergência entre mapas e narrativas, embora não seja um 
fenômeno novo, indica uma potencialização do pensamento imagina-
tivo que continua a ser intensamente explorado pelos autores de ficção.

Assim, quando aplicados ao contexto das narrativas de ficção, os 
mapas tornam mais claros como os personagens se relacionam com 
os espaços criados pelo autor, ao mesmo tempo em que instigam a 
imaginação do leitor. O mapa funciona como um instrumento comu-
nicacional que não somente fornece ao leitor um guia de referência 
dos movimentos internos ao espaço ficcional, como também incita o 
pensamento visual, permitindo-lhe ver a história (LJUNGBERG, 2005). 
Como nos lembra Ryan (2003):

9. CALVINO, Italo. Collezione di sabbia. Milano: Mondadori, 1994 apud BRUNO, 2002, p. 
234, tradução   nossa.

10. Do original: “The map […] presupposes the idea of narration, it is conceived as an 
itinerary. It is an Odyssey.”

11. Do original: “[...] some are themselves a direct product of the topographic journey set 
in motion by the art of (imaginary) cartography.”
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A associação dos conceitos de mapa e narrativa pressupõe a expansão 
da definição amplamente aceita de narrativa como expressão da natu-
reza temporal da experiência humana em um tipo de significado que 
envolve as quatro dimensões do espaço-tempo continuum. A dimen-
são temporal da narrativa não se manifesta de forma pura, tal como 
na música, mas em conjunção com o ambiente espacial. A mente do 
leitor seria incapaz de imaginar eventos narrativos sem relacioná-los 
aos participantes e sem situá-los num espaço concreto. O processa-
mento cognitivo da narrativa, portanto, envolve a criação de uma 
imagem mental de um mundo narrativo, uma atividade que requer 
o mapeamento de características relevantes desse mundo.12 (RYAN, 
2003, p. 335, tradução nossa).

O leitor pode explorar uma obra de ficção através de um mapa que 
representa as relações de seus personagens com o espaço que ocupam 
na narrativa. Além disso, o leitor usa o mapa para se colocar no lugar do 
personagem e explorar o território criado pelo autor. A leitura do mapa 
e sua associação com o espaço descrito na obra dependem, portanto, da 
capacidade de abstração do leitor na construção dos espaços da narra-
tiva em sua mente através da mediação dos signos cartográficos.

Ljungberg (2010) apresenta os seguintes argumentos para justi-
ficar a efetividade do uso dos mapas na literatura. Em primeiro lugar, 
há uma justaposição entre os dois sistemas semióticos particulares – a 
linguagem verbal e a linguagem cartográfica. Essa junção complementar 
enriquece a experiência interpretativa do leitor. A alternância entre dois 
suportes durante a leitura permite identificar, mais facilmente, onde 
determinados fatos narrativos ocorreram no contexto global do espaço 
da obra, a proximidade desse determinado local em relação aos outros 
ou as prováveis conexões físicas entre lugares ou personagens.

12. Do original: “The association of the concepts of map and narrative presupposes that 
we expand the widely accepted definition of narrative as the expression of the temporal 
nature of human experience into a type of meaning that involves the four dimensions of 
a space-time continuum. The temporal dimension of narrative does not manifest itself in 
pure form, as it does in music, but conjunction with a spatial environment. The reader’s 
mind would be unable to imagine narrative events without relating them to participants, 
and without situating these participants in a concrete setting. The cognitive processing of 
narrative thus involves the creation of the mental image of a narrative world, an activity 
which requires the mapping of the salient features of this world.”
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Em segundo lugar, os mapas habilitam o leitor a visualizar o espaço 
produzido pela narrativa em uma perspectiva alternativa. Trata-se de 
uma visão de cima, uma espécie de visão de pássaro, que embora não 
corresponda ao olhar horizontal humano, permite uma apreensão total 
do espaço. Essa outra perspectiva do mapa é uma tradução das rela-
ções espaciais para um sistema visual simplificado, porém não menos 
eficiente de localização. 

Por fim, a autora destaca a natureza diagramática dos mapas na repre-
sentação de seus referentes espaciais. Mapas são tipos de diagramas, ou 
seja, representações que possibilitam o reconhecimento de padrões de 
similaridade entre o signo e o objeto, tornando essas relações visíveis e 
inteligíveis (LJUNGBERG, 2010). Como vimos no capítulo 2, os rela-
cionamentos espaciais referentes ao objeto em um mapa são análogos 
aos arranjos do próprio território, sem necessariamente ter uma relação 
direta de semelhança física (NÖTH, 2007). Além disso, o diagrama é um 
tipo de signo que contém informações implícitas sobre o objeto repre-
sentado e cuja manipulação irá revelar relações despercebidas entre suas 
partes (STJERNFELT, 2013). Dessa maneira, a leitura detalhada dos 
mapas que representam espaços literários irá estimular a descoberta de 
conexões dentro da obra que estariam ocultas no texto verbal.

Cabe também mencionarmos que a cartografia literária pode ser 
considerada um exemplo de tradução intersemiótica (PLAZA, 2013). 
Entendida como uma espécie de “transcodificação criativa” de um 
sistema de signos para outro, a teoria da tradução intersemiótica inves-
tiga a maneira como os signos se reconfiguram para poder transitar entre 
diferentes plataformas. A tradução intersemiótica vai além da busca por 
paralelismos denotativos: trata-se de um exercício de recriação que tenta 
alcançar o sentido original que se encontra na “essência” do objeto, mas 
que o signo, devido à sua intrínseca incompletude, jamais será capaz de 
expressar em sua integridade. Portanto, a tradução sempre envolve uma 
nova criação, assim como o pensamento é a tradução de um signo em 
novos signos no processo de semiose. A tradução intersemiótica desen-
volvida por Plaza busca seus fundamentos tanto na teoria da tradução 
proposta por Walter Benjamin, em seu texto sobre A tarefa do tradutor 
(BENJAMIN, 2013a), como também na semiótica de Charles Peirce. 
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Segundo Plaza, um dos principais mecanismos de tradução inter-
semiótica é baseado no conceito de diagramas. “Traduzir criativa-
mente é, sobretudo, inteligir estruturas que visam à transformação de 
formas. Para isso é necessário buscar as relações estruturais dos signos” 
(PLAZA, 2013, p. 71). Assim, o tradutor tenta identificar as proprie-
dades diagramáticas no signo a ser traduzido, pois ali se encontra – nas 
semelhanças estruturais que ele mantém com o objeto – o princípio 
lógico da tradução. 

Mas de que maneira a tradução intersemiótica, manifestada pela 
cartografia literária, poderia ser entendida sob o ponto de vista dos 
diagramas? Como vimos, um mapa de uma obra de ficção procura justa-
mente traduzir, numa linguagem cartográfica, as relações estruturais 
que foram descritas originalmente em um outro sistema de codificação 
sígnica. Em outras palavras, o mapa tenta traduzir partes do livro em 
um formato cartográfico. Para isso, é preciso criar uma relação diagra-
mática entre a obra e o mapa, ou seja, evidenciar uma semelhança estru-
tural entre os dois sistemas. A semelhança mais óbvia encontra-se no 
relato textual sobre o deslocamento dos personagens (por exemplo: “o 
personagem A viajou da cidade X para a cidade Y”)  ou na descrição 
visual do território (por exemplo: “o rei vivia numa ilha em formato de 
lua crescente”). De fato, quando o leitor identifica, no mapa, a descrição 
que estava presente no texto, ele é capaz de reconhecer essas analo-
gias estruturais. Portanto, o pensamento diagramático é o instrumento 
cognitivo que viabiliza a associação sugerida por essa tradução entre 
diferentes códigos, permitindo ao leitor perceber a essência da relação 
lógica presente nos dois sistemas (mapa e texto).

Embora essas considerações focalizem a literatura de ficção, as 
propriedades diagramáticas dos mapas também potencializam as narra-
tivas ficcionais audiovisuais, como filmes e séries de TV. A diferença 
principal reside no tipo de código a ser traduzido: enquanto que a lite-
ratura se ergue sobre uma matriz verbal, as narrativas audiovisuais estão 
baseadas em um sistema misto (verbal, visual e sonoro). Mas indepen-
dentemente das diferenças entre os códigos semióticos, é possível esta-
belecer relações diagramáticas através dos mapas. Assim, para exempli-
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ficar as relações entre mapas e mundos ficcionais, será realizada uma 
breve análise de alguns mapas inspirados na obra A Guerra dos Tronos.

5.6 Uma análise de A Guerra dos Tronos

As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George Martin, são compostas 
por uma série de sete livros, que narram uma disputa política pelo poder 
entre famílias que habitam um mundo imaginário. A Guerra dos Tronos 
é o nome do primeiro livro da série (e também o título adotado pela 
série de TV inspirada no livro), que acabou por se tornar mais popular 
que o título original. Entre os fãs, portanto, é comum se referir à saga 
completa, e não somente ao primeiro livro, como simplesmente A 
Guerra dos Tronos.

O mundo criado pelo autor é ambientado em um contexto medieval 
fantástico, povoado não somente por cavaleiros, clérigos, nobres, campo-
neses, piratas, comerciantes, mas também por criaturas do universo 
fantástico, como dragões e mortos-vivos. Há um conjunto de famílias 
que se destaca na trama e que, por inúmeras razões, trava uma disputa 
interna pelo Trono de Ferro, posto monárquico que representa a hege-
monia política do vasto território.

Até o momento da conclusão deste livro, Martin havia publicado 
cinco das sete obras previstas na saga. O primeiro livro, chamado A 
Guerra dos Tronos, foi lançado em 1996, e o quinto livro, chamado A 
Dança dos Dragões, foi lançado em 2011. A série se tornou um  best-seller 
em todo o mundo, sendo traduzida para vários idiomas, desdobrando-
-se em diversos outros formatos. Porém, a adaptação mais famosa foi a 
série de televisão Game of Thrones, produzida pela rede norte-americana 
de TV por assinatura HBO. A série é composta de várias temporadas e, 
desde 2011, também é exibida em diversos países.

Por se tratar de uma disputa territorial, o mapa é um elemento 
central na trama, tanto nos livros quanto na série de TV. Os diversos 
personagens envolvidos possuem ligações com regiões específicas de 
Westeros – um dos continentes desse mundo imaginário – e, durante 
a narrativa, viajam com frequência entre vilarejos, cidades e ilhas. Nos 
livros, Martin utiliza a estratégia narrativa de alternar pontos de vista 
de diferentes personagens a cada capítulo, o que demanda, por parte 
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do leitor, verdadeiros deslocamentos espaciais: ora são narrados acon-
tecimentos que ocorrem no sul, ora no norte, ora na capital do reino 
na região central e assim por diante. O mapa se torna uma ferramenta 
essencial para acompanhar o desenrolar da trama durante a leitura. 

Por exemplo, a cartografia se apresenta como fio condutor logo na 
vinheta de abertura da série de televisão13. A vinheta é composta de uma 
animação criada por computação gráfica, que percorre, como o sobrevoo 
de um pássaro, os diversos cenários representados em um mapa. Sobre 
essa animação, surgem os nomes dos respectivos atores, diretores e o 
título do episódio que será exibido. As localidades exibidas pela vinheta 
variam a cada episódio, indicando a região que será mais enfatizada 
naquele determinado trecho da história. Dessa maneira, a presença do 
mapa a cada início de episódio orienta o espectador sobre como estão 
dispostas as peças no tabuleiro desse game of thrones. Como um jogo 
de xadrez ou um mapa de estratégias militares, é fundamental conhecer 
o posicionamento espacial dos personagens-jogadores, pois isso poderá 
determinar a estratégia adotada em seus próximos passos. A vinheta, 
portanto, convida o espectador a se atualizar sobre a atual disposição 
espacial dessas peças no tabuleiro, considerando os eventos ocorridos 
nos episódios anteriores.

Em duas cenas da sétima temporada da série, notam-se personagens 
planejando suas próximas ações estratégicas com o auxílio de mapas. 
Na primeira14, uma determinada ocupante do trono de ferro e seu irmão 
caminham sobre um mapa pintado no chão de um dos pátios do palácio. 
Na cena seguinte15, a personagem rival, postulante ao trono, também 
elabora sua estratégia ao lado de seu conselheiro, tendo como apoio um 
mapa esculpido em uma mesa de pedra em seu castelo. Ambas as cenas 
evidenciam ao espectador que o domínio do conhecimento geográfico 

13. Abertura da série de TV Game of Thrones. Disponível em: <https://youtu.be/
s7L2PVdrb_8 >. Acesso em: 16 mar. 2017.

14. Frame da sétima temporada de Game of Thrones. Disponível em: <http://elitedaily.
com/entertainment/dragonstone-map-game-thrones/2018762/>. Acesso em: 1 ago. 2017.

15. Frame da sétima temporada de Game of Thrones. Disponível em: <http://elitedaily.
com/entertainment/dragonstone-map-game-thrones/2018762/>. Acesso em 1 ago. 2017.
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de Westeros é fundamental para a composição das variáveis que defi-
nirão o rumo da trama.

Além dos mapas internos que fazem parte dos livros, diversos fãs 
da obra criaram suas próprias versões cartográficas de Westeros16. Esses 
mapas externos são ricos em elementos icônicos, indiciais e simbólicos, 
que remetem ao espaço narrativo descrito por Martin. Motivados pelas 
descrições geográficas fornecidas pelo autor e pela própria comunidade 
de leitores, os mapas criados pelos fãs expandem e adensam o espaço 
ficcional da obra. Vejamos de que maneira alguns desses mapas podem 
atuar como ferramentas visuais complementares à obra, podendo até 
mesmo contribuir com novos elementos para a expansão do universo 
ficcional de A Guerra dos Tronos. 

Destacamos o mapa Seven Kingdoms of Westeros17, criado pelo artista 
J.E. Fullerton, que o assina com o codinome Other-in-Law. O mapa se 
encontra no interior de uma moldura em tons alaranjados e vermelhos, 
com sete figuras humanas no topo e algumas outras na parte inferior. Para 

16. Vários outros mapas externos de Game of Thrones podem ser encontrados no seguinte 
endereço: <https://spacefiction.wordpress.com/2014/08/08/game-of-thrones-maps/>.

17. Criado por J.E. Fullerton. Fonte: Reddit. Disponível em <https://i.imgur.com/
HNnKHew.jpg>. Acesso em: 19 nov. 2020.

Figuras 32, 33, 34 e 35: Frames da série Game of Thrones 
Fonte: HBO.
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os leitores que já estão habituados 
aos mapas de Westeros, o contorno 
sinuoso do continente no interior da 
moldura já é imediatamente reco-
nhecível. As terras estão aqui repre-
sentadas em tons de verde. Ao norte 
(região fria), as cores se tornam mais 
cinzentas e brancas, enquanto que 
no sul (região quente e desértica), 
predominam tons mais averme-
lhados. O continente se apresenta 
em um leve contraste com os mares 
e baías que circundam a região, 
representados nas cores azul e ciano, 
invadindo o continente na região 
central. Embora esse mapa seja rico 
em elementos visuais, vamos nos 
concentrar em duas propriedades 
em particular: a percepção visual 
da geografia de Westeros e a impor-
tância da distribuição espacial dos 
personagens.

A região central de Westeros, 
descrita no livro como “O Gargalo”, 
é crucial para a trama. Justamente 
por ser uma faixa estreita de terra 
que divide a região norte do sul, O 
Gargalo é tratado como uma região 
estratégica na geografia de Westeros. 
No terceiro livro da série, essa região 
se torna palco de definição do destino 
de vários protagonistas. Uma deter-
minada família do reino articula 
alianças políticas que impedem a 
passagem de um grupo rival em uma 

Figura 36: Map of Westeros, J. E. 
Fullerton (2012).
Fonte: Reddit. 
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emboscada, alterando significativamente o rumo dos acontecimentos na 
narrativa. Assim, quando o leitor visualiza no mapa a região em questão, 
torna-se clara a compreensão da sua relevância geográfica no contexto 
dos acontecimentos: não havia outra passagem mais rápida para o sul a 
não ser por ali. Portanto, uma característica geográfica da narrativa foi 
determinante para os acontecimentos e tal reconhecimento é facilitado 
pela sua identificação em relação ao entorno por parte do leitor.

Os diversos elementos que estão sobrepostos neste mapa repre-
sentam alguns dos vários personagens da trama. Desenhados em um 
estilo cartoon, os personagens parecem atuar sobre o mapa, como se 
estivessem desempenhando suas ações na narrativa. Além de perso-
nagens humanos, nota-se também diversas criaturas, embarcações e 
algumas construções. Outros elementos que se destacam são os incon-
táveis pequenos emblemas em formato de escudo, distribuídos por todo 
o território. Tais signos representam os símbolos adotados por cada uma 
das famílias que habitam o continente. Assim como bandeiras de países 
ou mesmo brasões da heráldica, os símbolos das famílias de Westeros 
são elementos relevantes no texto de Martin, citados e descritos em 
inúmeras passagens. A posição em que cada escudo ocupa no mapa 
representa o local onde aquela família está estabelecida no continente. 
Como cada família assume uma determinada aliança política com 
outros grupos, o mapa torna mais fácil a visualização da distribuição 
das articulações da trama. Esses elementos também se tornam úteis para 
identificar, visualmente, situações de conflito ou de risco, quando algum 
grupo de personagens precisa atravessar uma determinada região rival 
para alcançar seu destino, quando personagens são capturados e levados 
a outras regiões e assim por diante. Dessa maneira, o mapa se apresenta, 
mais uma vez, como um instrumento visual de compreensão das rela-
ções espaciais do texto.

O exemplo anterior ilustra como um mapa externo, portanto não 
oficial, pode desempenhar um função bastante útil para os leitores e 
espectadores da série, ajudando-os a perceber detalhes da trama que 
talvez não estivessem evidentes. Por sua vez, há outros fãs que, inspi-
rados pelo universo ficcional criado pelo autor, extrapolam as descrições 
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oferecidas pelo texto e pela série de TV para criar mapas ainda mais 
ousados.

Por exemplo, o mapa A Geologic Map for Game of Thrones18 mostra 
uma interpretação cartográfica, criada por um grupo de fãs, a respeito 
dos aspectos geológicos dos continentes de Westeros e Essos. As cores no 
mapa indicam os diferentes períodos históricos das formações geoló-
gicas dos continentes. Há também indicações sobre os tipos de rocha 
que formam o terreno, sejam elas de origem sedimentares ou vulcâ-
nicas. Embora haja, nos livros e na série de TV, indicações e pistas sobre 
os aspectos geológicos dos continentes, tais descrições são certamente 
insuficientes para se criar um mapa de natureza tão precisa. Houve, 
portanto, um trabalho de criação e imaginação desses fãs, que se inspi-
raram em descrições esparsas e vagas para propor um mapa pretensa-
mente científico sobre um território que pertence a um universo total-
mente ficcional. Nesse sentido, esse mapa contribui para o espessamento 
do universo ficcional de Game of Thrones, adicionando novas camadas 
descritivas que enriquecem ainda mais o mundo originalmente criado 
por Martin. Embora pareça absurdo criar um mapa geológico de um 
mundo que não existe, esse caso demonstra o  nível de engajamento e 
interesse que essa ficção desperta em seus fãs.

Em Game of Thrones Transit Map19, o mapa de Westeros foi recriado no 
estilo de mapas de metrô. A maioria dos elementos que são tipicamente 
encontrados em mapas geográficos foi excluída, tais como: a delimitação 
territorial; os mares, rios e oceanos; as formações geográficas como 
montanhas, lagos e planícies, etc. O autor manteve somente, de maneira 
pronunciada, as estradas e conexões entre as cidades. As cidades princi-
pais, de acordo as descrições fornecidas pelo autor na obra, possuem um 
maior número de conexões. Por exemplo, a capital – conhecida como 
King’s Landing – destaca-se como uma espécie de estação central, de 
onde partem e chegam linhas para praticamente todas as outras regiões 
do continente. As estradas que se situam em regiões mais específicas de 
Westeros foram representadas por cores distintas. Além de permitir a 

18. Disponível em: <http://milestraer.com/the-geology-of-game-of-thrones/>. Acesso em: 
04 mai. 2020.

19. Disponível em: <http://tyznik.com/thrones/>. Acesso em: 17 jan. 2017.
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identificação de diferentes combinações de trajetos, o mapa acentua a 
relevância do constante deslocamento dos personagens na trama, uma 
das principais características que marcam essa obra.

Ainda que se trate de um mundo ficcional (o qual, portanto, não 
possui o compromisso de corresponder às regras da realidade concreta), 
não faria qualquer sentido lógico propor a existência de um sistema 
de transportes desse tipo, uma vez que a obra se situa em um contexto 
de fantasia medieval. Mas o mapa de trânsito de Game of Thrones não 
pretende ser uma representação fiel dos tipos de meios de transportes 
criados por Martin (cuja estrutura basicamente está restrita a barcos, 
carroças, cavalos e pedestres). No entanto, ao trazer uma linguagem 
típica de mapas de transporte utilizada no nosso mundo “real” para 
representar redes de trens, metrôs e barcos, o criador desse mapa propõe 
uma espécie de transgressão de regras narrativas. Trata-se de uma estra-
tégia que adiciona uma nova camada de interpretação ao universo da 
série, um estímulo de caráter lúdico aos fãs da obra. O mapa de trânsito 
de Game of Thrones é um exemplo de diagrama: trata-se de uma criação 
livre, feita por um fã, que estabelece uma correspondência estrutural 
entre a típica lógica adotada pelos mapas de metrô com as conexões 
presentes na série.

Por fim, vamos analisar mais um caso de mapa externo para discutir 
alguns aspectos relevantes sobre as propriedades diagramáticas dos 
mapas e sobre o problema da referencialidade dos objetos ficcionais. 
Este exemplo20 nos mostra os continentes de Westeros, ao centro, e Essos, 
à direita. Ambos estão representados em tons claros, contrastando com 
os oceanos e mares ao redor, representados em tons de azul-claro. Os 
limites territoriais dos continentes (e de algumas pequenas ilhas) são 
facilmente identificáveis neste mapa. Dentro do continente de Westeros, 
é possível identificar algumas linhas em tons de laranja, formas em verde-
-claro e linhas em tons azuis. Tais elementos correspondem, respecti-
vamente, às principais estradas do continente, florestas e rios. Sobre o 
mapa, podemos também encontrar diversos rótulos, escritos em fontes 
de tamanhos distintos, indicando os nomes das regiões e dos mares.

20. Criado pelo usuário Selvag, membro da comunidade Reddit. Disponível em: <http://
goo.gl/yCHA5D>. Acesso em: 30 jun. 2016.
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O mapa adota um estilo visual de cores e formas muito semelhante 
ao utilizado pela ferramenta Google Maps, um dos aplicativos de mapas 
em formato digital mais populares na internet atualmente. Ainda que 
o mapa tenha como referência um território ficcional, o leitor pode 
utilizá-lo de maneira muito semelhante a um típico mapa geográfico. 
Por exemplo, o leitor poderá se interessar em saber onde determinado 
personagem se encontra num momento da trama em relação aos outros 
acontecimentos que se passam em pontos espacialmente distantes. Ou, 
por exemplo, se determinado personagem poderá encontrar algum rival 
ao se deslocar numa viagem. Nesses dois casos, trata-se de uma necessi-
dade funcional e prática, tal como o uso comum do Google Maps para 
planejamento de rotas e identificação de lugares.

Do ponto de vista semiótico, o exemplo acima irá trabalhar aspectos 
distintos em comparação aos mapas elaborados pelos artistas. Se, no 
âmbito das artes, o desafio principal está em elaborar um signo que seja 
capaz de provocar efeitos estéticos, nesse exemplo a questão semiótica 
principal se encontra no objeto do signo. O mapa não apresenta distor-
ções quanto à sua forma, tampouco ousa representar o território com 
recursos não convencionais. Aparentemente, seu criador utilizou as leis 
típicas dos mapas tradicionais da geografia, bem como se apoiou em 
um estilo visual popular entre os usuários da ferramenta Google Maps. 
Portanto, do ponto de vista dos recursos gráficos utilizados, essa estra-
tégia não irá provocar qualquer estranhamento em seus leitores. 

No entanto, esse tipo de mapa levanta uma dúvida interessante: pode 
um mapa representar um objeto, no caso um território, que não existe? 
De acordo com Nöth (2006), essa questão é claramente elucidada pela 
semiótica de Peirce. Lembramos que, segundo tal abordagem, o mapa 
pode ser considerado como um signo composto de uma estrutura de três 
elementos interconectados: o signo em si (o mapa), objeto (o território) 
e interpretante (o efeito interpretativo). Portanto, a pergunta levantada 
diz respeito, principalmente, ao objeto da tríade semiótica, bem como à 
maneira como o signo o representa.

A noção de objeto desenvolvida por Peirce é ampla e não se limita 
aos existentes concretos do mundo. Assim o objeto de um signo não 
precisa ser, necessariamente, uma entidade física. Para Peirce, o conceito 
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de objeto de um signo pode contemplar algo perceptível, imaginável ou 
mesmo falso. Segundo Peirce, o objeto de um signo “pode ser uma pura 
ficção quanto à sua existência. Muito menos seu objeto é necessaria-
mente uma coisa do tipo que encontramos habitualmente”21 (PEIRCE, 
1906, p. 496, tradução nossa). Nesse sentido, entidades imaginárias – 
como dragões, centauros ou mesmo o País das Maravilhas da perso-
nagem literária Alice – podem ser objetos representáveis por meio de 
signos. Por exemplo: os diversos desenhos de centauros que já foram 
feitos até hoje são signos que remetem ao conceito geral de centauro, um 
objeto cuja criação pertence ao mundo da ficção.

De maneira análoga, o mapa que representa um território fictício 
pode atuar como um signo. Seu objeto consiste na descrição espacial 
elaborada pelo autor, presente tanto nas páginas da sua obra, nas cenas 
da série de TV como também na imaginação de seus inúmeros leitores 
e fãs. O objeto de um mapa, portanto, não precisa ser localizável espa-
cialmente na superfície de um planeta para ser por ele representado. 
Por outro lado, a cartografia científica tradicional teria dificuldades em 
aceitar esse mapa como verdadeiro, uma vez que suas convenções não se 
aplicam a objetos de caráter fictício. No entanto, esse mapa de A Guerra 
dos Tronos não deixa de ser considerado um mapa por essa razão.

Além da reflexão sobre a natureza fictícia do objeto do signo carto-
gráfico, a semiótica também pode ser útil na compreensão do potencial 
diagramático dos mapas de mundos ficcionais. No capítulo 2, afirmamos 
que o mapa é um tipo de diagrama, um signo que contém semelhanças 
estruturais com o objeto representado. Além disso, os diagramas são 
ferramentas heurísticas que estimulam o raciocínio pela articulação 
visual das relações lógicas entre suas partes. Para que isso ocorra, é 
necessário que o diagrama seja manipulado sucessivas vezes, um proce-
dimento que pode revelar novos insights sobre o objeto.

Tanto no exemplo anterior quanto nos outros anteriormente mencio-
nados, o raciocínio diagramático se manifesta a partir do momento em 
que o leitor se debruça sobre o mapa e o manipula sucessivamente – apro-
ximando certas áreas com efeitos de zoom, focalizando certas regiões 

21. Do original: “[...] its Object may be a pure fiction, as to its existence. Much less is its 
Object necessarily a thing of a sort habitually met with.”
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para ler detalhes em torno de uma cidade, afastando-se para obter uma 
visão geral do continente, percebendo as distâncias proporcionais entre 
as localidades etc. Essas sucessivas manipulações fazem parte do proce-
dimento lógico experimental de todo diagrama, cujos efeitos consistem 
em fornecer evidências que permitem ao leitor deduzir conclusões 
válidas a partir da identificação de semelhanças estruturais entre a obra 
textual e o signo cartográfico.

5.7 A expansão narrativa

Inúmeras relações podem ser descobertas a partir do olhar semiótico 
sobre esse e sobre outros mapas de A Guerra dos Tronos. A breve análise 
apresentada procurou apenas demonstrar as hipóteses levantadas no 
início deste capítulo: a leitura dos mapas literários tornam visíveis as 
articulações descritas na narrativa e funcionam como instrumentos de 
raciocínio que acompanham os textos. Assim, da mesma forma que 
leitores apaixonados passam horas percorrendo as páginas da narrativa 
e imaginando as paisagens descritas, também é possível se debruçar 
sobre tais mapas para explorar os mundos imaginários da ficção.

Cabe também reforçar que esse fenômeno não é novo: os mapas 
da época medieval eram fortemente inspirados em narrativas que 
mesclavam relatos factuais com criações fantasiosas. No entanto, a 
necessidade de se atrelar um rigor científico aos mapas transformou a 
cartografia em um campo que explicitamente rejeita objetos imaginários 
e ficcionais. Nesse contexto, as propriedades indiciais e simbólicas do 
signo cartográfico são vigorosamente acentuadas: o mapa deve apontar 
(índice, secundidade) para um objeto existente e localizável no mundo, 
baseando-se em códigos (símbolo, terceiridade) matemáticos e precisos. 
Já no âmbito da cartografia literária (bem como da cartografia medieval), 
essas propriedades semióticas são subvertidas: o mapa continua se refe-
rindo a um objeto, mas não há o compromisso em comprovar empirica-
mente sua existência. A precisão das técnicas cartográficas empregadas 
não é determinante. Contudo, isso não impede que os mapas de mundos 
ficcionais funcionem como catalisadores do pensamento e estimula-
dores do raciocínio.
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Os mapas de mundos ficcionais da literatura e das séries de TV 
também remetem a um interessante fenômeno: a chamada expansão 
narrativa ou transmidiação (CAPANEMA, 2016). Trata-se de um ramo 
de pesquisa narratológica e comunicacional que investiga os meca-
nismos empregados para prolongar as narrativas principais em outras 
mídias e formatos. No sentido em que esses mapas contribuem para 
a expansão do universo narrativo principal desenvolvido pelo autor, é 
possível imaginar que novas linhas narrativas possam surgir a partir 
desses mapas. Essa aplicação dos mapas reforça a relevância do papel 
diagramático e heurístico dos mapas de mundos ficcionais nos estudos 
contemporâneos da comunicação.



Capítulo 6

Narrativas cartográficas  
e o mapeamento profundo

6.1 Desvendando lugares com o mapeamento profundo

Neste capítulo, analisaremos a vertente conhecida como mapeamento 
profundo1, uma tendência que procura explorar o potencial diagra-
mático e narrativo dos mapas para revelar novas interpretações sobre 
lugares. Trata-se de um movimento de natureza interdisciplinar, que 
vem despertando a curiosidade de pesquisadores da área de humani-
dades interessados em experimentar possibilidades de mapeamento de 
aspectos qualitativos em pesquisas nas áreas de antropologia, história, 
sociologia e da própria geografia. 

De maneira sucinta, o mapeamento profundo pode ser definido 
como uma tendência que procura investigar lugares em profundidade 
por meio do mapeamento de dados geográficos provenientes de múlti-
plas fontes, incluindo a ficção, as artes, as narrativas e as memórias 
(RIBEIRO; CAQUARD, 2018). Assim como os mapas de mundos ficcio-
nais, as mídias locativas e a map art, o mapeamento profundo pode ser 
considerado um tipo de mapeamento alternativo, ao propor novas cate-
gorias e novas aplicações da linguagem cartográfica em contextos que 
extrapolam seus tradicionais usos. Além de se interessar por aspectos 

1. As reflexões sobre Mapeamento Profundo foram publicadas, em formato de artigo, na 
revista Teccogs da PUC-SP (RIBEIRO, 2019b). 
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qualitativos como emoções e memórias, esses mapas também ques-
tionam convenções da cartografia e expandem a noção de mapeamento.

A questão que será colocada neste capítulo pode ser formulada da 
seguinte maneira: como os mapas podem ser capazes de representar 
memórias associadas à experiência espacial das cidades? Argumen-
tamos que a conexão entre memórias e lugares deve ser um dos princi-
pais focos do mapeamento profundo. Assim, o objetivo deste capítulo é 
introduzir um quadro conceitual que possa melhor fundamentar futuros 
projetos nessa área. 

Contudo, antes de explorar a tendência de mapeamento profundo e 
apresentar alguns exemplos, vamos levantar algumas reflexões sobre a 
relação entre memórias e narrativas. 

6.2 A relação dos lugares e da memória com os mapas

No capítulo anterior, procuramos evidenciar as relações entre os 
mapas e os mundos criados pela ficção, com ênfase na literatura. No 
entanto, as representações cartográficas de elementos espaciais de histó-
rias não estão restritas a objetos da ficção literária. Podemos ampliar 
nosso escopo de investigação, a fim de identificar como os mapas são 
utilizados para estudar a natureza geográfica de narrativas em um 
sentido mais amplo. Particularmente, vamos tratar da maneira como 
os mapas podem estimular a compreensão de narrativas associadas a 
lugares. Assim, levantamos questões do tipo: de que maneira os mapas 
podem contar histórias sobre uma determinada rua, uma praça, um 
bairro ou sobre uma cidade? Seriam os mapas capazes de representar 
emoções ligadas às memórias afetivas com esses lugares? 

No capitulo 4, definimos lugares como “locais com significado” 
(CRESSWELL, 2008). Como vimos, para atribuir um “senso de lugar” a 
um determinado recorte geográfico, é necessário observar tanto a expe-
riência corporal no espaço quanto as condições materiais e históricas 
que fazem parte daquele contexto. Ressaltamos também que as práticas 
de mapeamento de lugares estão ligadas à coleta de rastros e índices, 
signos que se materializam no ambiente e que registram um aconteci-
mento passado, afirmando algo sobre o objeto ausente. Defendemos que 
a interpretação dos múltiplos sentidos possíveis atribuídos a um lugar 
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passa justamente pelo mapeamento desses índices. São exemplos de 
índices a serem mapeados: a localização de um pedestre em um deter-
minado momento, um trecho de filme gravado em uma esquina, uma 
certa rua onde ocorreram fatos em uma obra literária e assim por diante. 
Uma vez que as reflexões sobre os lugares já foram trabalhadas anterior-
mente, vamos prosseguir com o debate sobre a memória.

As discussões sobre a memória são amplas, abrangendo disciplinas 
tão distintas quanto a filosofia, a psicanálise, a literatura, as ciências 
cognitivas, a história e a própria comunicação. Segundo Huyssen (2014), 
o tema da memória ganhou relevância no contexto acadêmico a partir 
dos anos 1980, recuperando obras de Nietzsche, Benjamin e Foucault. 
De maneira geral, a memória é compreendida como um meio para se 
recuperar o passado. No entanto, essa recuperação é articulada a partir 
de fragmentos que apontam para diferentes contextos temporais. Nesse 
sentido, entendemos que a memória também apresenta uma caracterís-
tica indicial, pois lida com acontecimentos anteriores no tempo através 
de resquícios e fragmentos.

O exercício de rememoração se assemelha ao trabalho de um arqueó-
logo ou de um detetive, cujo desafio consiste em reconstruir uma narra-
tiva a partir de pistas, rastros e ruínas. Ao desvendar elementos ocultos 
ou soterrados pelo tempo, essa narrativa reconstruída tem o potencial 
de atribuir novos significados à história. Tendo em vista esse caráter 
fragmentário e anacrônico dos índices mnêmicos, a construção de 
narrativas baseadas em memórias desafia a noção de progressão linear e 
acumulativa da história. 

A memória também possui estreita relação com a comunicação e com 
a linguagem. Assmann nos lembra que “indivíduos e culturas constroem 
suas memórias interativamente através da comunicação” (ASSMANN, 
2011, p. 23-24). A construção da memória e sua transmissão entre gera-
ções depende tanto das práticas culturais (rituais, festividades, cerimô-
nias, artesanato, culinária etc.) como também da forma como é armaze-
nada externamente em seus variados suportes e artefatos. 

Mesmo quando os locais não têm em si uma memória imanente, ain-
da assim fazem parte da construção de espaços culturais da recorda-
ção muito significativos. E não apenas porque solidificam e validam a 
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recordação, na medida em que a ancoram no chão, mas também por 
corporificarem uma continuidade da duração que supera a recorda-
ção relativamente breve de indivíduos, épocas e também culturas, que 
está concretizada nos artefatos. (ASSMANN, 2011, p. 318).

A memória é constantemente afetada pelas diversas mídias e tecno-
logias de registro que nos cercam (os pergaminhos, os livros, a foto-
grafia, o cinema, a televisão, os computadores) (FLUSSER, 2014). Nesse 
sentido, os estudos da memória também se interessam pelas questões 
ligadas aos arquivos, bibliotecas e banco de dados. Assim, “a consti-
tuição da memória se modifica juntamente com o estado oscilante de 
desenvolvimento dessas mídias” (ASSMANN, 2011, p. 24). 

Considerando que o mapa é também uma mídia, de que maneira 
podemos compreender melhor a relação entre mapas e memória? Seria 
possível comunicar memórias associadas a um lugar por meio de um 
mapa? Ou ainda, como o mapa poderia atuar como um signo mediador 
entre a memória e os lugares? Antes de esclarecermos o papel específico 
do mapa nessa relação, cabe identificarmos os tipos de conexão entre 
memórias e lugares.

6.3 Modalidades de vínculos entre memórias e lugares

Ao detalhar as relações entre lugares e memórias, Assmann propõe 
uma classificação de diferentes modalidades de vínculos, dependendo 
do tipo memória usualmente recuperada naquele lugar. Por exemplo, 
em (a) lugares sagrados, as memórias se ligam ao culto de deuses e lendas 
mitológicas; em (b) lugares de recordação, a memória se liga a ques-
tões de interesse histórico, fundamentais na construção da identidade 
de um povo; em (c) lugares traumáticos, a memória remete a feridas e 
traumas ocorridos no passado, mas que ainda permanecem abertos; em 
(d) lugares geracionais, a memória se liga à rede de parentescos; em (e) 
lugares honoríficos, as memórias foram suprimidas devido a uma inter-
venção repentina ou violenta.

Os lugares sagrados cumprem um papel relevante na recuperação 
de memórias ligadas ao culto de deuses e lendas mitológicas, cujas 
origens remetem aos rituais politeístas. De maneira geral, todas as 
culturas preservam registros de locais sagrados de rememoração. Essas 
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práticas ritualísticas demandam uma peregrinação a esses locais, seja 
uma montanha, uma gruta, um bosque, uma fonte. “Longe dessa terra 
e de sua topografia sacramental não era possível comunicar-se com 
os deuses” (ASSMANN, 2011, p. 322). A conexão da memória com os 
lugares sagrados ainda permanece no contexto atual, sobretudo quando 
consideramos os templos religiosos e cidades bíblicas, como Jerusalém, 
Istambul ou Roma, atraindo devotos e turistas. 

Além da dimensão sagrada, a própria fundação de cidades, desde 
a Antiguidade, também levou em conta narrativas locais de mitos, 
sepulturas de heróis ou mesmo conquistas militares. Incorporada ao 
discurso oficial de formação e manutenção da identidade de um povo, 
essas narrativas sobre vínculos de recordação são reforçadas por meio 
de índices e símbolos locais, tais como estátuas, monumentos e placas 
comemorativas. 

Por sua vez, os debates sobre os lugares traumáticos ganharam uma 
significativa repercussão a partir do final da Segunda Guerra Mundial. 
Nessa ocasião, “o Terceiro Reich, o Holocausto e a história da Segunda 
Guerra Mundial passaram a ser os principais focos dos estudos da 
memória na Europa e nos Estados Unidos” (HUYSSEN, 2014, p. 13). 
Parte dos debates sobre a memória desses acontecimentos traumáticos se 
concentrou no choque de opiniões em torno da “irrepresentabilidade do 
Holocausto” e o papel da imagens fotográficas como registros factuais, 
“apesar de tudo” (DIDI-HUBERMAN, 2003). Além do Holocausto e 
dos campos de concentração, as reflexões sobre os lugares traumáticos 
também tratam de eventos ligados a outros conflitos militares, atentados 
terroristas, genocídios, encarceramentos, desastres naturais etc.

Lugares também possuem vínculos geracionais, atrelados a narrativas 
envolvendo a família e seus ancestrais. Reforçada por lápides e monu-
mentos, a memória permanece, dessa maneira, vinculada ao lugar. No 
entanto, essa ligação afetiva do homem com os lugares de seus ancestrais 
sofreu um abalo diante dos valores da modernidade e da urbanização. O 
“homem moderno móvel” da civilização ocidental supostamente deveria 
se desprender de valores arcaicos ligados à magia do solo, rompendo 
com o passado para habitar um espaço neutro das cidades (ASSMANN, 
2011, p. 321). Esse desprendimento, no entanto, tem sido questionado, 
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sobretudo após os debates promovidos pelos estudos ligados à pós-
-modernidade e à virada espacial (HARVEY, 2012). “Pode-se falar aqui 
da volta a um senso para locais, sufocado sob o fluxo da modernização, e 
também da volta à sua força simbólica” (ASSMANN, 2011, p. 321-322). 
Mas como poderíamos recuperar esses vínculos da memória com os 
lugares afetivos, ainda mais quando esses lugares não existem ou foram 
substancialmente modificados pela urbanização? 

É preciso destacar que a memória de um lugar permanece latente, 
mesmo que as construções ali erguidas tenham sido destruídas. Os 
lugares que se caracterizam por uma descontinuidade entre passado e 
presente são classificados como honoríficos. “No local honorífico, uma 
determinada história não seguiu adiante, mas foi interrompida de modo 
mais ou menos violento” (ASSMANN, 2011, p. 328). A história desse 
lugar não acaba com sua destruição ou abandono. A recuperação de suas 
narrativas pode se dar justamente pelos resquícios ou objetos materiais 
que ali ainda permanecem. Dessa maneira, Assmann (2011) afirma que 
o “valor simbólico” de um lugar pode sobreviver a essa destruição, mas 
sua redescoberta necessita de um exercício especial de rememoração. 

Tal história se materializa em ruínas e objetos remanescentes que se 
destacam nas redondezas. O que foi interrompido cristaliza-se nesses 
restos e não estabelece qualquer ligação com a vida local do presente, 
a qual não só prosseguiu, como também avançou para além dos restos 
sem nem tomá-los em conta [...]. Esses locais, porém, são carentes de 
explicações; seus significados precisam ser assegurados complemen-
tarmente por meio de tradições orais. (ASSMANN, 2011, p. 328).

Assim, a descontinuidade que caracteriza um lugar honorífico pode 
ser revertida, ainda que parcialmente, desde que o interesse arqueo-
lógico sobre ruínas e escombros esquecidos pelo tempo atribua a eles 
um novo significado. É fato que essa rememoração pode ser estimulada 
por diferentes estratégias narrativas, em diferentes suportes. Na medida 
em que essas narrativas continuam a ser transmitidas, as ruínas podem 
sustentar certas memórias sobre aquele lugar. Mas, para isso, é neces-
sário que haja pessoas interessadas em perpetuar tais narrativas. No 
trecho acima, Assmann destaca a relevância das tradições orais. Neste 
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capítulo, estamos particularmente interessados em discutir como os 
mapas poderiam auxiliar nesse exercício de rememoração. 

6.4 A recuperação do passado pelas ruínas

No entanto, a retomada de narrativas do passado por meio do estudo 
das ruínas precisa ser observada com cautela. De acordo com Huyssen 
(2014), o interesse pelo tema das ruínas, que se intensificou a partir das 
duas últimas décadas do século XX, reflete um sentimento de nostalgia 
diante das promessas utópicas de futuro que a modernidade pregou. 
Ou seja, o encanto pelas ruínas poderia refletir um descontentamento 
em relação ao presente, incapaz de preservar ou manter certos valores 
do passado, indicando uma sociedade corrompida pelo avanço do 
progresso.

Nosso imaginário das ruínas pode ser lido como um palimpsesto de 
múltiplos eventos e representações históricos, e a intensa preocupa-
ção com as ruínas é um subconjunto do atual privilégio concedido à 
memória e ao trauma. (HUYSSEN, 2014, p. 94).

A ruína arquitetônica, por exemplo, preserva resquícios de um tempo 
inacessível, desencadeando o que o autor chama de nostalgia, ou anseio 
por algo distante e autêntico que ficou no passado, mas que nunca será 
integralmente recuperado (HUYSSEN, 2014, p. 91). Nesse sentido, 
Huyssen reforça que as ruínas podem suscitar uma ideia equivocada 
de que o passado guardaria uma autenticidade gloriosa, uma espécie 
de “origem não contaminada”, que a modernidade – e especialmente os 
meios de comunicação de massa – as teriam “contaminado” ou “distor-
cido” pelos processos de mediação. 

No entanto, segundo Huyssen, essa crítica reducionista esquece que 
a ruína guarda uma ambiguidade fundamental. Devemos olhar para 
as ruínas “estética e politicamente, como uma cifra arquitetônica das 
dúvidas temporais e espaciais que a modernidade sempre teve sobre si 
mesma” (HUYSSEN, 2014, p. 99). Em outras palavras, as ruínas advertem 
sobre a transitoriedade das estruturas de poder e sobre o triunfalismo 
do progresso. Além disso, as ruínas nos lembram que as narrativas da 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA182

memória serão sempre fragmentárias, incompletas e, necessariamente, 
mediadas por algum tipo de signo. 

Todos esses tipos de vínculos – sagrados, geracionais, honoríficos 
etc. – levantam questões pertinentes: teriam os lugares de memória 
uma espécie de “aura” ou uma força vinculativa que os conecta com 
o passado? O interesse pelo passado dos lugares, que se manifesta por 
meio de ruínas arqueológicas, não seria um reflexo de uma tentativa 
frustrada de se buscar uma “aura” ou uma “autenticidade” inalcançável? 

No caso dos lugares descritos por Assmann, podemos entender essa 
relação da seguinte maneira: templos, lápides, estátuas, ruínas e resquí-
cios são signos concretos que remetem a um ausente, seja um perso-
nagem histórico, uma figura mítica ou um acontecimento do passado. O 
efeito de estranhamento – a aura – refere-se à experiência interpretativa 
ao mesmo tempo inquietante e fascinante, que pode ser provocada pelo 
contato com esse tipo de signo. “Nesse sentido, um local dotado de aura 
não traz promessa de algo imediato; mais do que isso, é um local em que 
se podem perceber sensorialmente o afastamento e a distância irrecupe-
rável do passado” (ASSMANN, 2011, p. 360). 

O conceito de aura e a relação das ruínas com o progresso são temas 
nucleares na filosofia de Walter Benjamin. Tais assuntos serão abordados 
com mais profundidade na terceira parte deste livro. Por ora, cabe escla-
recer a maneira como Benjamin desenvolve a relação entre memória e 
narrativa. 

6.5 Rememoração e narrativa

Em diversos momentos de sua obra, Benjamin propõe a recons-
trução de uma experiência com o passado, que requer uma nova forma 
de narratividade (GAGNEBIN, 2012). Essa experiência narrativa (que, 
por exemplo, opõe-se ao consumo da informação imediata típica dos 
meios de comunicação de massa) se forma com dados acumulados que 
afluem à memória (BENJAMIN, 2015a, p. 107). Para isso, Benjamin 
exalta a tradição narrativa da oralidade, uma forma de narração capaz 
de sustentar uma relação crítica com a transmissão do passado e com o 
lembrar (GAGNEBIN, 2014, p. 221). 
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No campo da narrativa de ficção literária, destacamos o seu inte-
resse pelo conceito de memória involuntária, inspirado pelas leituras 
de Marcel Proust. Em uma famosa passagem, o personagem do livro 
de Proust Em busca do tempo perdido é invadido por um turbilhão de 
memórias no exato momento em que aprecia o sabor de uma made-
leine (um tipo de bolinho tradicionalmente servido com chá ou café). A 
partir de um estímulo sensorial gustativo, Proust descreve um conjunto 
de sensações que remetem a experiências passadas do personagem, 
mas que se encadeiam de maneira imprecisa e fragmentária. Nota-se, 
dessa maneira, a importância dos estímulos sensoriais como “gatilhos” 
da memória. Contudo, mais relevante do que a identificação precisa 
de uma memória do passado tal como ela de fato ocorreu é o próprio 
processo de rememoração. Segundo Benjamin: “o principal, para o autor 
que rememora, não é absolutamente o que ele viveu, mas o tecido de sua 
rememoração” (BENJAMIN, 2012a, p. 38). 

Benjamin recupera esse conceito e o traduz para as experiências do 
cotidiano, que se encontram para além da própria literatura. Segundo 
Benjamin (2015a), a experiência se forma com dados acumulados que 
surgem à memória em forma de imagens. Nesse sentido, a experiência 
e a memória estão profundamente interligadas: a nossa percepção do 
mundo exterior só se transforma em experiência quando se liga a memó-
rias sensoriais do passado, ou seja, “sem a profundidade da memória, a 
experiência fica empobrecida” (BUCK-MORSS, 2012, p. 186). 

Podemos resumir essas características da rememoração da seguinte 
maneira: por se conectar a todo momento com o passado, o ato de 
rememorar é um tipo de narrativa. Essa narrativa seria responsável 
por estabelecer um ordenamento do passado, que, de outra maneira, 
permaneceria como um conjunto de fragmentos desprovidos de sentido 
(GINZBURG, 2012). No entanto, pela própria natureza descontínua e 
fragmentária da memória, essa narrativa se encadeia em uma sucessão 
de imagens que não necessariamente seguem uma estrutura temporal 
linear. Em outras palavras, a narrativa da memória é formada por saltos 
temporais. 

Benjamin trabalhou questões ligadas à memória e à percepção senso-
rial dos lugares em seus estudos sobre as cidades. O espaço urbano é 
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explorado pelo olhar atento aos detalhes que se encontram nas vitrines, 
nas placas, nas esquinas, no movimento das pessoas, na cena cotidiana 
das cidades. Esses elementos urbanos contêm indícios que despertam, 
em nossa memória, experiências de um passado que nos reconectam 
com os lugares. Portanto, é possível identificar aí uma relevante conexão 
entre memórias e lugares: considerando que os lugares são construídos 
a partir da experiência pessoal, podemos afirmar que lugares são espaços 
de memórias. Em outras palavras, os lugares contêm diversos pequenos 
índices que disparam, em nossa memória, narrativas de um passado 
afetivo. Essas narrativas podem surgir, por exemplo, a partir do contato 
com elementos concretos e banais de uma cidade: uma árvore, uma loja 
de quinquilharias, um vendedor ambulante, um ponto de ônibus. 

Retomando o tema principal do nossa reflexão, haveria como repre-
sentar esses índices nos mapas? Como os mapas podem nos propor-
cionar, por meio desses índices, uma experiência narrativa que seja 
capaz de evocar memórias sobre um determinado lugar?

6.6 Mapeando as cidades invisíveis

Pesquisadores da cartografia já procuraram explorar alternativas de 
mapeamento que pudessem responder a essas questões. Um trabalho 
pioneiro nessa vertente foi realizado por Denis Wood e seus estudantes 
da North Carolina State University na década de 1980. Wood estimulou 
seus estudantes a pensarem em critérios alternativos para mapear o 
bairro de Boylan Heights em Raleigh, na Carolina do Norte. Em vez de 
focalizar em temas tradicionais da cartografia – como ruas, edifícios ou 
loteamentos –, Wood e seus alunos mapearam elementos incomuns da 
cidade2, tais como abóboras de halloween, postes de iluminação, árvores 
e cercas. Os mapas dos estudantes de Wood foram posteriormente 
organizados num atlas narrativo chamado Everything Sings: Maps for a 
Narrative Atlas (WOOD, 2010b). Nos diversos mapas dessa publicação, 
evidencia-se o interesse de Wood em eliminar os elementos típicos de 
um mapa tradicional (escalas, legendas, fronteiras) para enfatizar uma 

2. Disponível em: <http://sigliopress.com/book/everything-sings/>. Acesso em: 25 abr. 
2017.
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espécie de narrativa poética que fosse mais “atenta à experiência do 
lugar”3 (WOOD, 2015, p. 307, tradução nossa). 

Inspirada pela singularidade das histórias pessoais ligadas ao 
ambiente urbano, Cooper (2013) convidou vários moradores da ilha de 
Manhattan para criar seus próprios mapas da cidade4. A autora distri-
buiu mapas em branco para esses moradores, convidando-os a regis-
trarem suas próprias visões e experiências locais. Os mapas foram 
posteriormente recolhidos e reunidos em uma publicação chamada 
Mapping Manhattan: A Love (And Sometimes Hate) Story in Maps by 
75 New Yorkers. Os mapas publicados pela autora encorajam a desco-
berta de narrativas que ilustram aspectos emocionais ligados à cidade: 
cada imagem carrega uma singular representação das memórias de 
seus próprios criadores, sejam elas associadas à infância, encontros 
amorosos, lugares significativos ou relatos pessoais de fatos históricos. 
A coleção desses mapas em um formato de atlas proporciona ao leitor 
uma amostra da diversidade de experiências que emergem a partir 
das lembranças de alguns de seus moradores. Ainda que essas pessoas 
compartilhem um mesmo espaço geográfico, as narrativas individuais 
desse atlas demonstram que a cidade se multiplica em uma infinidade 

3. Do original: “A map attentive to the experience of place.”

4. Alguns exemplos de mapas do livro Mapping Manhattan, de Becky Cooper. Disponível 
em: <https://goo.gl/LJsGc0>. Acesso em: 25 abr. 2017.

Figura 37: Pools of light.
Fonte: Wood (2010b).

Figura 38: Halloween pumpkins.
Fonte: Wood (2010b).
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de lugares. Dessa maneira, a autora se propõe a tornar visíveis as cidades 
invisíveis (COOPER, 2013)5. 

Um semelhante experimento cartográfico relacionado ao mape-
amento de narrativas urbanas foi conduzido por Rebecca Solnit. 
Essa pesquisadora propôs uma trilogia de atlas sobre São Francisco 
(SOLNIT, 2010), Nova Orleans (SOLNIT; SNEDEKER, 2013) e Nova 
Iorque (SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016), três cidades localizadas 
nas extremidades do vasto território estadunidense, respectivamente 
no oeste, no sul e no leste. Solnit convidou especialistas em diferentes 
áreas – como linguistas, historiadores, jornalistas, etnógrafos, arqui-
tetos, urbanistas, designers e cartógrafos – para imaginar e concretizar 
esse projeto. Segundo a autora, o objetivo das publicações foi explorar 
como os mapas são capazes de contar histórias relevantes sobre a cidade. 
Dentre outras características, a autora afirma que a cidade é composta 
de uma “acumulação de gestos humanos”, num “constante conflito entre 

5. Aqui, a autora se refere à obra de Italo Calvino, As Cidades Invisíveis (CALVINO, 2013). 
Num diálogo fictício entre o viajante Marco Polo e o imperador asiático Kublai Khan, 
Calvino nos apresenta, a cada capítulo, a descrição de uma distinta cidade imaginária: sua 
geografia, sua aparência e os hábitos de seus moradores.

Figuras 39, 40, 41 e 42: Alguns mapas do livro Mapping Manhattan.
Fonte: The New York Times.
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memória e apagamento” (SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016, p. 1). 
Ainda de acordo com Solnit, a cidade também pode ser entendida como 
um recorte de fragmentos que compõem um grande mosaico, poten-
cialmente capaz de gerar uma inesgotável combinação de padrões. Esses 
fragmentos estão à disposição dos exploradores urbanos, interessados 
em ordená-los de uma outra maneira, a fim de revelar narrativas ocultas. 
Nas palavras de Solnit (2016, p. 1, tradução nossa, grifo nosso):

[...] todo lugar significativo é, em um sentido, infinito, pois suas histó-
rias são inesgotáveis e o pouco que é bem conhecido ofusca as muitas 
outras que valem a pena conhecer; pois seus significados são inume-
ráveis; pois um lugar é somente uma interseção entre forças que con-
vergem de várias distâncias [...]; pois qualquer lugar pode ser mapeado 
de incontáveis maneiras.6

Para exemplificar, podemos citar dois mapas do atlas sobre Nova 
Iorque. O primeiro – City of Walkers: around the world in a day7 – foi 
criado em parceria com o escritor Garnette Cadogan, que propôs um 
circuito de 24 horas de deambulação, partindo de sua residência na região 
do Bronx. Em uma tarde de inverno de 2015, Cadogan decidiu “visitar 
o mundo em um dia” e, num esforço corporal exaustivo, percorreu os 
cinco grandes distritos administrativos que compõem a cidade de Nova 
Iorque, a fim de “agarrar vislumbres de partes do globo, vagando de 
bairro em bairro”8 (SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016, p. 100, tradução 
nossa). Cadogan e Solnit argumentam que Nova Iorque é uma cidade 
que pode ser caracterizada tanto por seus pedestres quanto por seus 
imigrantes. Ainda que sejam trabalhadores apressados em direção ao 
trabalho ou turistas que se deslumbram com as atrações da cidade, os 

6. Do original: “[...] any significant place is in some sense infinite, because its stories are 
inexhaustible and the few that are well known overshadow the many worth knowing; 
because its meanings are innumerable; because a place is only an intersection between 
forces converging from various distances [...]; because any place can be mapped in 
countless ways.”

7. Disponível em: <https://imgs.6sqft.com/wp-content/uploads/2016/10/20125951/city-
of-walkers.jpg>. Acesso em: 05 mai. 2020.

8. Do original: “[...] catch glimpses of parts of the globe by rambling from neighborhood 
to neighborhood.”
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Fgura 43: City of Walkers.
Fonte: Solnit, Jelly-Schapiro (2016, p. 96-97).

Fgura 44: Burning down and rising up.
Fonte: Solnit, Jelly-Schapiro (2016, p. 120-121).
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pedestres são um dos grandes responsáveis por configurar e reconfi-
gurar o espaço da cidade. Por sua vez, a presença dos imigrantes faz 
com que a cidade se organize em inúmeros pequenos agrupamentos, em 
diferentes locais, que preservam certas raízes culturais de seus respec-
tivos moradores. Dessa maneira, diferentes culturas se cruzam todo o 
tempo nas deambulações de seus moradores e visitantes. Segundo os 
autores, a caminhada representa uma forma tanto de encontrar quanto 
de se conectar com seu próprio lar. Portanto, guiadas pelo registro da 
caminhada, as narrativas que acompanham esse mapa sugerem que as 
histórias que brotam da cidade não se esgotam, uma vez que estaríamos 
sempre em contato físico com a diversidade e com o choque cultural.

O segundo mapa – Burning down and rising up: the Bronx in the 
1970s9 – mescla dois grupos de eventos históricos que marcaram a 
cidade entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1980: a grave crise 
econômica que provocou a degradação da região do Bronx e a conse-
quente ascensão do movimento hip-hop. Numa escala gradual entre 
tons de amarelo e vermelho, o mapa exibe as regiões onde ocorreram 
a maior quantidade de incêndios em residências. Tais incêndios foram 
muito frequentes nesse contexto, fruto da intensa recessão que provocou 
desempregos e cortou drasticamente os investimentos na cidade. Por sua 
vez, os pequenos círculos em cor preta, numerados de 1 a 22 e identifi-
cados na legenda no canto inferior direito, indicam os locais onde ocor-
reram eventos marcantes ligados ao surgimento do hip-hop. Tais eventos 
correspondem a performances musicais de artistas, locais de grafite e 
pontos de encontro dos jovens daquela época. O cruzamento desses 
dois temas no mapa não é fortuito: das inúmeras ruínas que cobriram 
a cidade durante o período de crise, uma erupção de energia criativa 
conduzida pelos jovens do Bronx deu forma a um movimento artístico e 
cultural que viria marcar a cultura popular estadunidense nos próximos 
anos. Dessa maneira, o mapa se apresenta como um recurso visual que 
não somente facilita o entendimento da dimensão espacial dos eventos 
relatados, mas também funciona como uma porta de entrada para a 
narrativa de acontecimentos históricos significativos para a cidade.

9. Disponível em: <https://imgs.6sqft.com/wp-content/uploads/2016/10/20130037/
solnit_bronx.jpg>. Acesso em: 05 mai. 2020.
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De acordo com Ljungberg (2015), o poder retórico dessas narra-
tivas gráficas despertou o interesse pelos mapas no ramo dos estudos 
culturais. Se, por um lado, as relações de poder da cartografia já vinham 
sendo reveladas no campo das artes, por outro lado, o reconhecimento 
das capacidades diagramáticas dos mapas expandiu ainda mais seu 
potencial comunicacional. Tal cenário se revelou bastante propício ao 
surgimento desses e de vários outros atlas, cujos mapas estimulam a 
comunicação de narrativas ligadas às memórias dos lugares. 

À medida que esses mapas exploram novas experiências estéticas, 
a própria noção de atlas também se expande. Os exemplos anteriores 
sugerem que um atlas não precisa ser uma mera coletânea de mapas, os 
quais dão suporte a uma pesquisa objetiva sobre determinados espaços: 
o atlas pode ser visto como uma “forma visual de conhecimento”, um 
artefato que reúne tanto “o paradigma estético da forma visual” como 
o “paradigma epistêmico do saber” (DIDI-HUBERMAN, 2011a, p. 12). 
Segundo Didi-Huberman10, a leitura de um atlas quase nunca ocorre de 
maneira linear, como um romance ou um filme. Invariavelmente, nave-
gamos nas páginas de um atlas através de saltos, seduzidos pela atração 
das imagens ali organizadas. Assim, o atlas:

[...] introduz no conhecimento a dimensão sensível, o diverso, a ca-
racterística lacunar de cada imagem. Contra toda pureza estética, ele 
introduz o múltiplo, o diverso, a hibridização de toda montagem [...]. 
Ele inventa, entre tudo isso, zonas intersticiais de exploração, inter-
valos heurísticos. Ele ignora deliberadamente os axiomas definitivos. 
Ele coloca em relevo uma teoria do conhecimento consagrada ao risco 
do sensível e de uma estética consagrada ao risco da disparidade. Ele 
desconstrói, por sua própria exuberância, os ideais de unicidade, de 
especificidade, de pureza, de conhecimento integral. Ele é uma ferra-
menta, não somente do esgotamento lógico de possibilidades dadas, 
mas da inesgotável abertura para possibilidades que ainda não foram 

10. Com essas palavras, Didi-Huberman nos apresenta a teoria conhecida como iconologia 
dos intervalos, desenvolvida pelo pesquisador alemão Aby Warburg e demonstrada em sua 
obra mais significativa: justamente um atlas de imagens denominado Atlas Mnemosyne 
(DIDI-HUBERMAN, 2011a, 2013a; RIBEIRO, 2017a).
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dadas. Seu princípio, seu motor, não é outro senão a imaginação.11 
(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 13, grifo do autor, tradução nossa).

Dessa maneira, Didi-Huberman argumenta que a própria maneira 
como o atlas é organizado se constitui em um princípio heurístico: a 
montagem dos mapas e as relações que as imagens estabelecem entre 
si provocam a descoberta pela imaginação (ou seja, a capacidade de se 
criar imagens de pensamento). Ao buscar aspectos mais qualitativos 
ligados à memória dos lugares, associando-se a outras imagens e conte-
údos, essas narrativas cartográficas poderiam alcançar certos níveis 
interpretativos distintos dos mapas tradicionais. Como no romance As 
Cidades Invisíveis, de Italo Calvino (2013), a narrativa dos lugares nos 
convida a conhecer faces desconhecidas ou ignoradas das cidades. No 
entanto, tal imersão se potencializa pelo efeito de montagem típico de 
um atlas: a combinação de textos, imagens, mapas, diagramas, ilustra-
ções e tipografias projeta um artefato semiótico poderoso de descoberta 
das cidades invisíveis.

6.7 O mapeamento profundo

O potencial narrativo dos mapas também tem sido explorado por 
pesquisadores da área conhecida como spatial humanities, um ramo de 
investigação que pretende trazer conceitos e reflexões da geografia para 
a área de humanas. Um dos principais focos das pesquisas em spatial 
humanities concentra-se na cartografia e no potencial diagramático dos 
mapas para estimular novos conhecimentos sobre o espaço. Segundo 
esses autores, tanto os mapas quanto os sistemas de GIS podem auxiliar 
na descoberta de relacionamentos ocultos presentes na complexidade 

11. Do original: “[...] l’atlas introduit dans le savoir la dimension sensible, le divers, le 
caractère lacunaire de chaque image. Contre toute pureté esthétique, il introduit le 
multiple, le divers, l’hybridité de tout montage [...] Il invente, entre tout cela, des zones 
interstitielles d’exploration, des intervalles heuristiques. Il ignore délibérément les axiomes 
définitifs. C’est qu’il relève d’une theorie de la connaissance vouée au risque du sensible et 
d’une esthétique vouée au risque de la disparité. Il déconstruit, par son exubérance même, 
les idéaux d’unicité, de spécificité, de pureté, de connaissance intégrale. Il est un outil, non 
pas de l’épuisement logique des possibilités données, mais de l’inépuisable ouverture aux 
possibles non encore données. Son principle, son moteur, n’est autre que l’imagination.”
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do espaço, tornando-os mais facilmente compreensíveis. Essa capaci-
dade tem atraído historiadores, arqueólogos, sociólogos, linguistas e 
estudiosos da cultura, cujas pesquisas envolvem noções de lugares, 
memórias e experiências que se manifestam em um espaço particular 
(BODENHAMER; CORRIGAN; HARRIS, 2010). As recentes pesquisas 
em spatial humanities herdam toda a discussão promovida pelos debates 
sobe a pós-modernidade e sobre a cartografia crítica. Seus pesquisadores 
já estão cientes de que o espaço não pode ser visto como um simples 
cenário estático onde ocorrem acontecimentos históricos: os espaços, e 
em especial os lugares, são construções repletas de significados e valores 
culturais. E os mapas, por sua vez, são dispositivos de poder e conheci-
mento.

Todos os espaços contêm histórias embutidas que estão baseadas em 
acontecimentos que lá ocorreram. Essas histórias são tanto individu-
ais quanto coletivas, e cada uma delas conecta geografia (espaço) e 
história (tempo). Mais importante, todas elas refletem os valores e có-
digos culturais presentes nos diversos arranjos políticos e sociais que 
estruturam a sociedade.12 (BODENHAMER; CORRIGAN; HARRIS, 
2010, p. 16, tradução nossa).

Por outro lado, esses pesquisadores reconhecem que o mapeamento 
de certas propriedades como memórias e emoções, embora seja uma 
atividade extremamente relevante para uma compressão mais profunda 
de lugares, é também um obstáculo para a cartografia. Tecnologias de 
GIS e de plataformas digitais na internet já têm sido extensamente utili-
zadas para mapear narrativas pessoais, relatos de viagens e memórias 
associadas a lugares, combinando frequentemente outros suportes, 
como fotos, vídeos, textos e áudio. No entanto, como afirmam Caquard 
e Cartwright (2014), o mapeamento de memórias e emoções ainda 
permanece como um desafio significativo para as narrativas cartográ-
ficas, devido principalmente ao caráter “desumano” dos mapas, pelo 
menos em suas manifestações convencionais. Nesse sentido, esses 

12. Do original: “All spaces contain embedded stories based on what has happened there. 
These stories are both individual and collective, and each of them link geography (space) 
and history (time). More important, they all reflect the values and cultural codes present in 
the various political and social arrangements that provide structure to society.”
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autores apontam que uma provável solução seria apostar na combinação 
do mapa com outros suportes comunicacionais: 

O mapa é uma representação racionalizada de lugares e é relativa-
mente limitado na transmissão de emoções. O mapeamento de emo-
ções talvez demande a mobilização de outras mídias que ofereçam 
melhores condições para transmitir mensagens emocionais de ma-
neira mais intensa do que a mídia cartográfica.13 (CAQUARD; CAR-
TWRIGHT, 2014, p. 103, tradução nossa).

Essas diversas tentativas recentes de se expandir o potencial dos 
mapas para as pesquisas em spatial humanities foram classificadas como 
mapeamento profundo, ou deep mapping. As principais reflexões que 
tratam desse tema foram conduzidas pelos pesquisadores David Bode-
nhamer, John Corrigan e Trevor Harris, que publicaram os livros The 
Spatial Humanities: GIS and the future of humanities scholarship, em 
2010, e Deep maps and spatial narratives, em 2015. Importantes consi-
derações sobre esse tema também têm sido trabalhadas pelos pesqui-
sadores Todd Presner, David Shepard e Yoh Kawano, que publicaram 
o livro Hypercities: Thick Mapping in the Digital Humanities em 2014. 
Mesmo reconhecendo que se tratam de propostas semelhantes, Presner 
e seus colegas, por sua vez, optaram pelo termo thick mapping (“mape-
amento espesso”). O tema do mapeamento profundo também foi deba-
tido em uma edição especial do periódico Humanities, tendo como 
editor o prof. Les Roberts, do departamento de Comunicação e Mídia 
da Universidade de Liverpool (ROBERTS, 2016). Além desse grupo de 
pesquisadores, o próprio Denis Wood (2015) também se envolveu nessa 
discussão.

No entanto, por se tratar de uma tendência recente, as definições de 
mapeamento profundo sugeridas por esses autores ainda são um pouco 
vagas e imprecisas. No contexto dos estudos sobre cartografia, a origem 
do termo é muitas vezes atribuída à publicação PrairyErth (a deep map), 
de William Least Heat-Moon, de 1991. O livro traz um relato explora-

13. Do original: “The map is a rationalized representation of place that is rather limited 
for conveying emotions. Mapping emotions might require the mobilisation of other media 
that offers a greater opportunity to transmit stronger emotional messages than can be done 
via traditional cartographic media.”
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tório do autor no Condado de Chase, no estado do Kansas, uma região 
rural geograficamente localizada no centro dos Estados Unidos, que na 
época contava com uma população local de cerca de 3 mil habitantes. 
Trata-se de uma espécie de catálogo ou um álbum de recortes que 
mescla um estilo narrativo e documental sobre personagens, paisagens 
e outras peculiaridades da região (THE NEW YORK TIMES, 1991). No 
campo da arqueologia, a origem do termo está associada a performances 
locais realizadas por um grupo de pesquisadores britânicos, na década 
de 1980, interessados em compreender “lugares, identidades e o papel 
dos traços espectrais nas estratégias de resistência cultural e de cons-
trução de comunidade”14 (BIGGS, 2010, p. 6, tradução nossa). 

Biggs (2010) lembra que, nos Estados Unidos, o mapeamento 
profundo é normalmente utilizado para descrever explorações topográ-
ficas de um lugar específico através de uma escrita documental de estilo 
literário, muitas vezes combinando fotografias e ilustrações. O autor 
define mapeamento profundo como o uso de práticas inspiradas tanto 
pela literatura, pela performance como pelas artes visuais para evocar 
a trama de materiais, perspectivas e temporalidades que compõem um 
lugar15 (BIGGS, 2010, p. 5). Para Biggs, a questão temporal e histórica 
que emerge dos lugares é uma importante característica desse tipo de 
mapeamento. O autor defende que se trata de um processo através 
do qual seria possível testemunhar e evocar múltiplas narrativas do 
passado, estimulando “reconciliações construtivas com o presente”. 
Nesse sentido, o mapeamento profundo pode ser entendido como uma 
espécie de processo mediador entre a memória e o lugar. 

Bushell (2016) afirma que, embora as origens do mapeamento 
profundo não sejam muito precisas, o conceito recupera princípios 
desenvolvidos pelo movimento situacionista nas décadas de 1950 e 1960, 
tais como as noções de psicogeografia e deriva. A autora aponta que 
a principal motivação dos projetos de mapeamento profundo consiste 

14. Do original: “[...] place, identity, and the role of spectral traces in strategies of cultural 
resistance and community construction.”

15. Do original: “I understand deep mapping as using practices drawn from literature, 
performance, and the visual arts to evoke the warp and weft of materials, perspectives, and 
temporalities that ‘make up’ a place.”
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em estimular diferentes tipos de engajamento com lugares a partir de 
histórias dos indivíduos que ali vivem. Ao se inspirar na psicogeografia 
dos situacionistas, o mapeamento profundo propõe novas formas de se 
estudar o espaço e a geografia na área de humanas, oferecendo um canal 
de expressão para “a experiência comum vivida do lugar”16 (BUSHELL, 
2016, p. 138, tradução nossa).

Bodenhamer, Corrigan e Harris definem o conceito como uma 
tentativa de se representar lugares através da justaposição de aspectos 
históricos e contemporâneos. Essa justaposição ocorreria por meio 
de camadas que contêm artefatos culturais, capazes de representar a 
memória de um determinado lugar. “Como método, o mapeamento 
profundo combina depoimentos orais, antologias, memórias, biografias, 
imagens, história natural e tudo o que você pode querer dizer sobre um 
lugar”17 (BODENHAMER; CORRIGAN; HARRIS, 2010, p. 27, tradução 
nossa). 

Nesse sentido, o mapeamento profundo possui uma natureza multi-
midiática, cuja composição se dá por uma sobreposição de camadas 
em um mapa. Apostando no atual estágio de evolução das ferramentas 
digitais de GIS, esses pesquisadores consideram que já temos condições 
técnicas de propor novas visualizações que sejam capazes de combinar 
múltiplas camadas interativas. Cada uma dessas camadas poderia ser 
explorada tanto individualmente quanto em conjunto, bem como pode-
riam se abrir à colaboração de outros pesquisadores:

Cada artefato – uma carta, uma memória, uma fotografia, uma pintu-
ra, um registro oral, um vídeo, e assim sucessivamente – constituiria 
um registro único, ancorado no tempo e no espaço, permitindo-nos 
mantê-los em relação, e cada camada poderia conter uma visão única 
sobre o tempo – uma memória dinâmica – de um indivíduo ou de 
uma unidade social. As camadas poderiam incorporar artefatos cul-
turais ativos e passivos, tais como memórias geradas por lembranças 
intencionais, bem como memórias que nos foram fixadas em algum 
tipo de forma material. Elas também podem conter informações so-

16. Do original: “[...]  for the ordinary lived experience of place.”

17. Do original: “In its methods deep mapping conflates oral testimony, anthology, 
memoir, biography, images, natural history and everything you might ever want to say 
about a place.”
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bre o mundo físico, tais como os registros meteorológicos e geológi-
cos.18 (BODENHAMER; CORRIGAN; HARRIS, 2010, p. 27, tradução 
nossa).

Portanto, segundo esses autores, o mapeamento profundo proporcio-
naria uma representação da sociedade e da cultura que seria fundamen-
tada tanto na experiência quanto em um espaço objetivo. Trata-se de um 
modelo conceitual e tecnológico sensível às necessidades dos pesquisa-
dores de contar histórias sobre lugares (BODENHAMER; CORRIGAN; 
HARRIS, 2015, p. 23). No entanto, os próprios autores reconhecem que 
essa proposta é ambiciosa e desafiadora. 

Os mapas profundos refletem a complexa interação entre os ambien-
tes físicos e humanos, bem como suas relações e comportamentos que 
são imprecisos, não lineares, ramificados e, portanto, tão difíceis de 
se mapear. Em muitos aspectos, os mapas profundos buscam mapear 
o que não é mapeável, e aí reside o desafio.19 (BODENHAMER; COR-
RIGAN; HARRIS, 2015, p. 33, tradução nossa).

Outros autores propuseram definições mais sucintas para o mapea-
mento profundo. Por exemplo, segundo Ethington e Toyosawa (2015), 
um mapa profundo seria um mapa com profundidade histórica. Essa 
característica histórica confere ao mapa uma dimensão narrativa. Ao 
lermos esses mapas, seríamos capazes de criar e recriar os lugares do 
passado. Os mapas profundos são, dessa maneira, lidos em múltiplas 
camadas, estimulando uma espécie de arqueologia interativa. Por sua 
vez, Aitken (2015) afirma que, através do mapeamento profundo, os 
lugares se abrem em camadas de memórias. 

18. Do original: “Each artifact – a letter, memoir, photograph, painting, oral account, video 
and so forth – would constitute a separate record anchored in time and space, thus allowing 
us to keep them in relationship, and each layer would contain the unique view over time 
– the dynamic memory – of an individual or a social unit. The layers could incorporate 
active and passive cultural artifacts, such as memories generated by intentional recall 
as well as memories left to us in some fixed or material form. They also might contain 
accounts from the natural world, such as found in meteorological and geological records.”
19. Do original: “Deep maps reflect the complex interaction of the physical and human 
environments and their relations and behaviours that are nuanced, nonlinear, branching, 
and so very difficult to map. In many ways, deep maps seek to ‘map’ the unmappable and 
therein lies the challenge.”
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Presner, Shepard e Kawano (2014) propõem o conceito de thick 
mapping: trata-se do processo de coletar, agregar e visualizar camadas 
de dados que se referem a lugares. “Thick maps são, algumas vezes, 
chamados de deep maps, pois incorporam dinâmicas temporais e histó-
ricas através de uma multiplicidade de camadas interativas, de fontes, 
ou mesmo de práticas representacionais”20 (PRESNER; SHEPARD; 
KAWANO, 2014, p. 17, tradução nossa). De acordo com esses autores, 
os mapas não devem ser encarados como objetos estáticos que se 
referem ou refletem uma realidade externa. Conforme os autores da 
cartografia crítica alertaram, mapas são proposições de certas visões de 
mundo, impondo argumentos (muitas vezes preconceituosos ou mesmo 
violentos), mas também estimulando histórias e estruturando epistemo-
logias. Tendo isso em mente, os thick maps devem estar abertos a uma 
multiplicidade de narrativas, oferecendo, portanto, a possibilidade de 
participação e de extensão de seus significados, evitando a imposição de 
um ponto de vista único sobre os lugares. 

Essencialmente, os thick maps dão origem a formas de contramapea-
mento, mapeamentos alternativos, múltiplas vozes e recorrentes con-
testações. Thick maps não são simplesmente ‘mais dados’ em mapas, 
mas interrogações sobre os próprios dados, o mapeamento e sobre as 
práticas de representação cartográfica. Nesse sentido, a ‘espessura’ se 
origina da fricção permanente entre mapas e contramapas, constru-
ções e desconstruções, mapeamentos e contramapeamentos.21 (PRES-
NER; SHEPARD; KAWANO, 2014, p. 19, tradução nossa).

Portanto, podemos considerar que as práticas de mapeamento 
profundo também são manifestações de mapeamento alternativo, uma 
vez que desafiam premissas da cartografia tradicional. Essas definições, 
em resumo, indicam que tal tendência busca mapear propriedades que 

20. Do original: “Thick maps are sometimes called ‘deep maps’ because they embody 
temporal and historical dynamics through a multiplicity of layered narratives, sources, 
and even representational practices.”

21. Do original: “In essence, thick maps give rise to forms of counter-mapping, alternative 
maps, multiple voices, and on-going contestations. Thick maps are not simply ‘more data’ 
on maps, but interrogations of the very possibility of data, mapping, and cartographic 
representational practices. In this sense, ‘thickness’ arises from the never-ending friction 
between maps and counter-maps, constructions and deconstructions, mappings and 
counter-mappings.”
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normalmente são avessas a critérios quantificáveis – como emoções e 
memórias – associando-as a lugares específicos, a fim de estimular a 
criação de narrativas históricas alternativas. 

No entanto, esse breve estado da arte sinaliza que a pesquisa sobre 
mapeamento profundo não se restringe à formalização de técnicas de 
mapeamento, tampouco sobre a busca por uma definição precisa do 
conceito. Roberts (2016) propõe que a discussão sobre o mapeamento 
profundo pode ir além da perseguição afoita por um consenso em torno 
das características que definiriam essa tendência. Segundo esse autor, 
uma abordagem mais instrutiva seria observar as múltiplas formas como 
o mapeamento profundo tem sido colocado em prática, em seus dife-
rentes nomes e roupagens, o que levaria a uma discussão mais rica sobre 
a profundidade da própria atividade cartográfica. Em outras palavras, 
Roberts está mais interessado no mapeamento profundo como um ativi-
dade performática do que no mapa como um artefato visual concreto e 
acabado. Segundo Roberts, envolver-se com o mapeamento profundo 
significa engajar-se em fazer algo, o que deveria ser a essência da prática 
do mapeamento. Com isso, Roberts se alinha à tendência da cartografia 
pós-representacional, mencionada anteriormente no capítulo sobre as 
mídias locativas, cujo enfoque se concentra no mapeamento como um 
processo, e não no mapa como um produto final.

Se desejarmos chamar de ‘mapa’ (ou o processo em si de ‘mapeamen-
to’) o que emerge desse processo me parece menos importante do que 
o fato de que ele está, de fato, ocorrendo. Em seu sentido mais usu-
al, portanto, o mapeamento profundo pode ser encarado como uma 
imersão corporificada e reflexiva em uma vida que é vivida e realizada 
espacialmente. Uma cartografia de profundidade. Um mergulho para 
dentro.22 (ROBERTS, 2016, p. 6, tradução nossa, grifo do autor).

Ao enfatizar a noção de performance, Roberts relembra que a origem 
do termo mapeamento profundo se refere tanto às atividades dos artistas 
visuais quanto ao seu caráter interdisciplinar. Assim, embora o autor 

22. Do original: “Whether or not we wish to call what emerges from this process a ‘map’ (or 
the process itself ‘mapping’) seems to me less important than the fact that it is taking place 
at all. In its most quotidian sense, then, deep mapping can be looked upon as an embodied 
and reflexive immersion in a life that is lived and performed spatially. A cartography of 
depth. A diving within.”
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não proponha uma definição objetiva, ele lista algumas propriedades 
que estão relacionadas com as atividades de mapeamento profundo, tais 
como: 

a) narrativas espaciais; 
b) estruturas espaciais em múltiplas camadas; 
c) descrições densas; 
d) navegação multimídia; 
e) intertextualidade; 
f) incentivo à experiência corporal; 
g) uma dimensão fortemente performática; 
h) aceitação da contingência espaço-temporal; 
i) correspondência com métodos etnográficos; 
j) temporalidade; 
k) sensibilidade espacial; 
l) a impossibilidade de mapear completamente o mundo. 

É relevante notarmos que, de alguma maneira, essas características 
estão também presentes nas tendências de mapeamento alternativo, 
apontadas anteriormente. Ou seja, o mapeamento profundo estaria em 
diálogo permanente com a map art, com as mídias locativas e com a 
própria cartografia literária.

Dentre os recentes projetos que foram classificados por esses autores 
como exemplos de mapeamento profundo, podemos citar o Digital 
Harlem23: uma pesquisa colaborativa promovida pelo Departamento 
de História da Universidade de Sydney, que procurou mapear o coti-
diano do bairro do Harlem, em Nova Iorque, entre os anos 1915 e 1930. 
Um projeto de mapas e geografias sobre o holocausto24 foi desenvol-
vido para o United States Holocaust Memorial Museum, revelando um 
extenso material baseado em textos, fotos, vídeos e animações, além dos 
próprios mapas. Já o projeto Hypercities25 propõe uma plataforma cola-
borativa que agrega pesquisas na área de humanas sobre mapeamento 

23. Disponível em: <http://digitalharlem.org/>. Acesso em: 20 nov. 2020.

24. Disponível em: <https://www.ushmm.org/>. Acesso em: 27 jan. 2017

25. Disponível em: <http://www.hypercities.com/>. Acesso em: 27 jan. 2017.
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de lugares no mundo. Essas pesquisas incluem desde relatos de evacu-
ação durante o acidente nuclear em Fukushima no Japão, a história de 
judeus de Los Angeles, o mapeamento de tweets durante a primavera 
árabe ou estudos urbanísticos em Vancouver no Canadá. Outro projeto 
que também pode ser classificado como um mapeamento profundo é o 
Where you are26, realizado por Anna Gerber e Britt Iversen. Esse projeto, 
composto de um site e uma publicação impressa, reuniu 16 artistas, 
escritores e pesquisadores para propor experiências e reflexões sobre 
os mapas. Cada autor criou uma espécie de narrativa cartográfica que 
expõe suas próprias opiniões e visões sobre o processo de mapeamento, 
podendo conter vídeos, desenhos e textos. 

A ênfase nas tecnologias de GIS para a viabilização do mapeamento 
profundo divide opiniões. Presner e seus companheiros lembram que, 
até recentemente, o uso de mapas nas pesquisas da área de humanas 
separava-se em duas tendências conflitantes: por um lado, existe a 
abordagem quantitativa, cujo enfoque se concentra na utilização das 
tecnologias de GIS e nas técnicas de visualização para processar dados 
coletados nas pesquisas. Essa postura é muitas vezes criticada por seu 
caráter “positivista”, ignorando as discussões sobre a parcialidade dos 
algoritmos. De outro lado, existe a abordagem metafórica, cuja ênfase em 
aspectos culturais e particulares, procura se apoiar na cartografia crítica 
para tratar de questões mais qualitativas. Essa postura, por sua vez, é 
rejeitada por adeptos da primeira vertente, com base no argumento de 
que eles nunca se envolvem efetivamente com quaisquer métodos obje-
tivos de análise de dados espaciais (PRESNER; SHEPARD; KAWANO, 
2014, p. 49). A tendência de mapeamento profundo, portanto, seria 
justamente uma tentativa de se propor uma abordagem mista. 

No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com as 
promessas do mapeamento profundo. Denis Wood (2015, p. 304, 
tradução nossa) afirma que “o deep mapping é uma prática que frequen-
temente entrega bem menos do que promete, especialmente mapas”27. 
Wood não é contra a ideia de que os mapas sejam capazes de contar 

26. Disponível em: <http://where-you-are.com/>. Acesso em: 27 jan. 2017.

27. Do original: “[...] a practice that so often delivers far, far less than it promises. Especially 
maps.”
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histórias, muito pelo contrário. Wood afirma que mapear não se resume 
a “soltar alguns dados em um programa de mapeamento computa-
cional”, e sim “sair para o campo”28. Segundo esse autor, o ato de sair e 
caminhar pelos lugares que serão mapeados estimula uma imersão que 
nos faz observar atentamente os detalhes. Não se pode mapear profun-
damente sem estar envolvido fisicamente. Essa postura crítica de Wood 
em relação ao mapeamento profundo reforça que a criação de uma 
narrativa cartográfica não ocorre em um laboratório: o envolvimento 
pessoal do cartógrafo com o lugar é fundamental para levantar novas 
questões e explorar novos pontos de vista.

6.8 Uma proposta metodológica de mapeamento profundo

Esse panorama das tendências de mapeamento profundo indica que 
as pesquisas nessa área se encontram em uma fase inicial. Pesquisadores 
identificaram um ponto de interesse convergente e estão em busca tanto 
de formalizações conceituais mais precisas quanto de casos concretos em 
que tais propostas possam ser aplicadas e avaliadas. Diante desse cenário, 
nossa pesquisa encontrou motivações para debater as bases conceituais 
que estão subjacentes às práticas de mapeamento profundo. Assim, não 
se trata de propor um modelo definitivo, tampouco pretende-se rejeitar 
as propostas já trabalhadas por esses autores. Nosso principal objetivo é 
apoiar-nos nas reflexões desses autores para sugerir um quadro concei-
tual capaz de orientar futuros debates nessa área.

Dessa maneira, estamos em conformidade com as discussões sobre 
o mapeamento profundo levantadas por Les Roberts (2016). Interessa-
-nos, a partir de agora, compreender os processos que envolvem o mapea-
mento dos lugares. Nossa contribuição aos debates sobre o mapeamento 
profundo consiste na proposição de que esses mapas, aplicados ao 
contexto das grandes cidades, poderiam explorar três aspectos: a deam-
bulação, a arqueologia e a montagem. 

De maneira resumida, esses três aspectos sugerem que a criação de 
um mapeamento profundo requer as seguintes etapas: a primeira seria 
caminhar nos lugares a serem investigados, identificando traços mate-

28. Do original: “[...] by mapping I don’t mean dropping some data into a computer 
mapping program, I mean getting out and doing the fieldwork.”
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riais relevantes; em seguida, o valor arqueológico e as histórias por 
trás de cada rastro da cidade precisam ser documentados – essa ativi-
dade pode ser apoiada por outras fontes de informação, como arquivos 
públicos, referências históricas, narrativas orais ou mesmo memórias 
pessoais; por fim, essas narrativas devem ser montadas de maneira a 
estimular a descoberta de novos significados dos lugares por parte de 
seus leitores. As três etapas de mapeamento profundo aqui sugeridas 
englobam as principais características apontadas na revisão bibliográ-
fica. Argumentamos, também, que projetos de mapeamento profundo 
poderiam ser concebidos com base nessa categorização: trata-se de uma 
estrutura conceitual que poderia inspirar futuras abordagens metodoló-
gicas nessa área. 

O desenvolvimento dessas três etapas metodológicas também está 
de acordo com proposta sugerida por Kitchin et al. (2012). Interessados 
em pensar a cartografia em seus aspectos processuais, tais autores enfa-
tizam as diferentes formas de se praticar o mapeamento. Essa perspec-
tiva requer uma mudança de ponto de vista: em vez de se pensar nas 
regras formais de design de mapas e em métodos quantitativos de coleta 
e análise de dados georreferenciados, poderíamos voltar nossa atenção 
a outros tipos de práticas de mapeamento. Contudo, isso não significa 
uma negação dos procedimentos já consolidados pela ciência cartográ-
fica, mas sim uma valorização de metodologias mais qualitativas, que, 
segundo esses autores, são raramente utilizadas em pesquisas cartográ-
ficas convencionais (KITCHIN et al., 2012). Dentre os procedimentos 
metodológicos identificados por esses autores, podemos citar a genea-
logia (levantamento de aspectos históricos envolvidos em projetos de 
mapeamento), os estudos etnográficos (uma análise imersiva que busca 
um detalhamento mais profundo nas relações entre os múltiplos atores 
e o contexto material que ocupam), a observação participante (uma 
espécie de exercício autorreflexivo, em que o pesquisador examina, de 
maneira mais rigorosa, suas próprias práticas e seu próprio engajamento 
na atividade de campo) e a desconstrução (um tipo de análise semiótica 
que busca esmiuçar, de maneira crítica e analítica, os significados por 
trás dos diversos signos cartográficos).
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Acreditamos que as categorias sugeridas – a deambulação, a arqueo-
logia e a montagem – podem ser compreendidas à luz das recomenda-
ções feitas por Les Roberts (2016) e dos procedimentos metodológicos 
identificados por Kitchin et al. (2012). A deambulação – entendida como 
um procedimento de exploração e mapeamento do território baseada na 
flânerie e na deriva – pode ser vista como uma espécie de observação 
participante. A arqueologia – entendida como um procedimento voltado 
para a coleta de resquícios e índices históricos associados aos lugares – 
refere-se à ideia de genealogia e etnografia, ao levantar as relações tempo-
rais, as contradições e os cruzamentos narrativos que surgem dos dados 
coletados. E, por fim, a montagem – entendida como um procedimento 
de reorganização dos múltiplos dados para atribuir novos sentidos inter-
pretativos – pode ser associada à noção de desconstrução. A correspon-
dência entre as categorias sugeridas e os procedimentos metodológicos 
identificados por esses autores pode ser resumida na tabela 1.

Etapas do mapeamento 
profundo

Práticas de mapeamento sugeridas por 
Kitchin et al. (2012)

Deambulação Observação participante
Arqueologia Etnografia e genealogia
Montagem Desconstrução

Tabela 1: Correspondências entre as etapas do mapeamento profundo e os procedi-
mentos metodológicos sugeridos por Kitchin et al. (2012)

Tendo em vista as considerações desenvolvidas neste capítulo, 
concluímos o nosso sobrevoo por essas quatro tendências de mapea-
mento alternativo: a map art, as mídias locativas, a cartografia literária e 
o mapeamento profundo. Conforme mencionamos no início deste livro, 
não se trata de uma revisão completa de todas as vertentes que lidam 
com formas alternativas de mapeamento. Por outro lado, procuramos 
oferecer ao leitor uma reflexão sobre como tais práticas, em paralelo à 
cartografia científica, podem ser capazes de proporcionar outras leituras 
sobre o espaço. Acreditamos que a amostragem representada por essas 
quatro tendências seja suficiente para demonstrar como os mapas e 
os processos de mapeamento podem ser trabalhados em diferentes 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA204

aspectos, seja na subversão dos padrões da cartografia, na apropriação 
da tecnologia digital para fins estéticos e políticos, no mapeamento de 
universos ficcionais ou mesmo na tentativa de se mapear memórias 
ligadas aos lugares. 

Esse panorama foi fundamental para que pudéssemos identificar uma 
lacuna de investigação que se encontra nas discussões sobre o mapea-
mento profundo. Portanto, de agora em diante, vamos desenvolver os 
argumentos que possam responder à seguinte demanda: compreender os 
processos que envolvem o mapeamento dos lugares, propondo um modelo 
que possa orientar futuras discussões sobre o mapeamento profundo. 
Nossa tese central é que esse modelo de mapeamento poderia contem-
plar os três aspectos mencionados anteriormente: a deambulação, a 
arqueologia e a montagem. 

Esse é o desafio a ser trabalhado na terceira e última parte. Os 
próximos passos consistem em demonstrar como essas três etapas 
podem ser relevantes para a concepção de narrativas cartográficas de 
lugares. Dessa maneira, a terceira parte será inteiramente dedicada ao 
desenvolvimento desses três conceitos, tomando como substrato teórico 
principal a filosofia de Walter Benjamin.



Por um mapeamento  
profundo da cidade

III





Capítulo 7

Limiares da cartografia

7.1 O olhar cartográfico de Benjamin sobre a cidade

Na parte II, identificamos tendências de mapeamento que exploram 
formas alternativas de representação do espaço e dos lugares. Ao final 
dessa parte, no capítulo 6, levantamos uma tendência conhecida como 
mapeamento profundo, ou deep mapping. Trata-se de uma frente de 
investigação de caráter interdisciplinar, cujo objetivo consiste em mobi-
lizar técnicas alternativas de mapeamento a fim de alcançar um entendi-
mento mais profundo sobre os lugares, levando em conta aspectos mais 
qualitativos, como a memória. No entanto, o mapeamento profundo 
ainda é uma tendência em amadurecimento. Seu estágio atual de inves-
tigação aponta para um cenário de amplitude de definições e busca por 
propostas metodológicas. Assim, identificamos uma oportunidade de 
inserção nesse debate que consiste em compreender os processos que 
envolvem o mapeamento dos lugares, propondo um modelo conceitual 
que possa orientar futuras discussões sobre o mapeamento profundo. 
Esse modelo está baseado em três propriedades: a deambulação, a arque-
ologia e a montagem. Trabalhamos com a hipótese de que esses três 
aspectos contemplam as principais características ao desenvolvimento 
de um projeto de mapeamento profundo, oferecendo um modelo de 
referência para pesquisadores dessa área.
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A terceira parte concentra-se no aprofundamento dessas três 
propriedades. Para desenvolvê-las, vamos tomar como ponto de partida 
o pensamento de Walter Benjamin (1892-1940). Mas por que Benjamin? 
Ou, mais precisamente: como o pensamento crítico desenvolvido por 
esse filósofo alemão pode se relacionar ao estudo dos mapas? Essa é a 
pergunta que buscaremos responder nesta parte do trabalho. Defen-
demos a ideia de que a crítica à modernidade desenvolvida por Benjamin 
está ligada à interpretação da cultura material urbana, cujo potencial 
narrativo se encontra latente em fragmentos e indícios de caráter arque-
ológico. Trata-se de uma postura metodológica que possui afinidades 
com a noção de mapeamento profundo com a qual estamos trabalhando. 

Neste capítulo 7, faremos uma breve introdução ao pensamento 
de Benjamin, tendo como foco a sua relação com as cidades e com os 
mapas1. Nos capítulos seguintes, vamos resgatar outros autores que 
dialogam com Benjamin para explorarmos cada uma das três dimensões 
sugeridas para o mapeamento profundo.

7.2 Benjamin e a cidade moderna

A obra de Benjamin é reconhecidamente multifacetada, abordando 
questões que envolvem a literatura, a religião, a estética e a própria filo-
sofia. Porém, pode-se dizer que há uma espécie de linha mestra que 
percorre toda a sua obra: a crítica à noção positivista da história, da qual 
ele foi um árduo contestador. Benjamin sempre buscou distinguir-se da 
tradição acadêmica que entendia a história como um percurso sequen-
cial e temporal contínuo – pensamento típico da burguesia europeia, 
que se consolidou na virada do século XIX para o século XX, mas que 
começava a enfrentar as graves contradições do período entre guerras. 
Para isso, Benjamin procurou ressaltar, em diferentes momentos de seu 
percurso filosófico, os traços de ruptura e descontinuidade da história, 
revelando os elementos desagregadores e contestadores que pudessem 
penetrar nas brechas da concepção burguesa de ciência, de arte e de 
linguagem (FERRARI, 2000).

1. A relação de Walter Benjamin com os mapas foi apresentada por este autor no 
Benjaminiana 2017 - Encontro de pesquisadores de Walter Benjamin, realizado na UFRJ. O 
texto foi publicado como um capítulo do livro (RIBEIRO, 2019c), que reune outros textos 
desse evento. 
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Ao lado da crítica literária, um dos principais interesses de Benjamin 
foi a cidade e a metrópole moderna. Benjamin enxergou a cidade como 
um palco de investigação sobre as experiências da modernidade na 
transição para o século XX. As cidades desse contexto testemunharam 
intensas mudanças de ordem econômica e arquitetônica, bem como 
perturbações de ordem política e social. Destacam-se a intensificação 
da urbanização; o amadurecimento dos meios de reprodução mecâ-
nica da informação (como a fotografia, o jornal, o cinema e o rádio); o 
nascimento das vanguardas artísticas; a expansão da rede de transportes 
ferroviários; e o afloramento das tensões entre as nações, culminando 
nas duas grandes guerras. Tais referências foram fundamentais em sua 
formação, sendo tratadas tanto em suas publicações sobre as memórias 
de infância quanto em seus ensaios sobre a modernidade.

Para Benjamin, uma leitura crítica da modernidade passa pela 
observação atenta dos detalhes do ambiente urbano. A cidade deve ser 
lida como um texto (FERRARI, 2000), e deve-se extrair dela os frag-
mentos que indicam os efeitos contraditórios provocados pelo choque 
entre “modernização” e “barbárie” (BOLLE, 2000). Ou seja, ao mesmo 
tempo em que a cidade se moderniza – na arquitetura, nos transportes, 
nos meios de comunicação –, os escombros gerados pela “marcha do 
progresso” deixam para trás as ruínas dos vencidos, os fragmentos de 
uma narrativa que se perdeu no tempo, oprimida pelo discurso oficial do 
capital. Como um detetive ou um arqueólogo, Benjamin se concentrou 
justamente nesses escombros, identificando nos fragmentos concretos 
que ainda persistem e sobrevivem, sob a superfície das cidades, os 
elementos capazes de iluminar o pensamento crítico. 

Por meio de imagens – no limiar entre consciência e o inconscien-
te  – é possível ler a mentalidade de uma época. É essa leitura que se 
propõe Benjamin enquanto historiógrafo. Partindo da superfície, da 
epiderme de sua época, ele atribui à fisiognomia das cidades, à cultura 
do cotidiano, às imagens do desejo e fantasmagorias, aos resíduos e 
materiais aparentemente insignificantes a mesma importância que às 
‘grandes ideias’ e às obras de arte consagradas. Decifrar todas aquelas 
imagens e expressá-las em imagens ‘dialéticas’ coincide, para ele, com 
a produção de conhecimento da história. (BOLLE, 2000, p. 43).
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As cidades onde Benjamin viveu e visitou ao longo de sua traje-
tória podem ser entendidas como referências que delimitam fases em 
seu pensamento. Buck-Morss (2002), por exemplo, propõe dois eixos 
geográficos de estudo da obra de Benjamin: num eixo vertical (norte-
-sul), encontram-se as cidades de Berlim e Nápoles; no horizontal 
(leste-oeste), as cidades de Moscou e Paris. Tais cidades exerceram 
uma considerável influência em seu pensamento, pois marcaram sua 
infância, suas influências marxistas, sua origem judaica, seu exílio e seu 
amadurecimento como filósofo, tradutor, crítico literário, escritor e até 
mesmo como jornalista. Por sua vez, João Barrento (2013) propõe que a 
relação de Benjamin com as cidades resulta em três formas particulares 
de memória: a memória da infância e da imaginação (ligada à juventude 
em Berlim), a memória involuntária do flâneur (ligada às experiências 
em Paris) e a memória da catástrofe (ligada à cidade de Port Bou, na 
Espanha). 

Tendo em vista essas propostas de demarcação do pensamento de 
Benjamin, sugerimos que a relação de sua obra com as cidades pode ser 
dividida da seguinte maneira: (a) a cidade e as memórias de infância, 
(b) a cidade em montagem e fragmentos, (c) a cidade de Paris e suas 
passagens. Essa classificação sugere um breve percurso pela filosofia de 
Benjamin a fim de identificarmos como seu pensamento se relaciona 
com o estudo das cidades. Tal percurso não corresponde, necessaria-
mente, a uma ordem cronológica de publicação de suas obras, mas 
propõe uma categorização do seu pensamento, que se relaciona com 
os temas aqui tratados. Um maior aprofundamento em temas benjami-
nianos será feito ao longo dos próximos capítulos.

Em primeiro lugar, destacamos a (a) cidade e as memórias de 
infância, tema trabalhado em Infância Berlinense: 1900 (BENJAMIN, 
2013c). Nesse conjunto de recordações, Benjamin relembra fatos de sua 
juventude, tendo a cidade de Berlim como cenário. Benjamin adota o 
método arqueológico da escavação, que vai além de um mero inven-
tário de recordações para adentrar no “labirinto de derivas interiores e 
exteriores da memória transfiguradora da infância” (BARRENTO, 2013, 
p. 106). Surge, nessa fase, uma forma particular de memória, a  imagi-
nação, “uma forma de memória projectiva sobre uma infância vivida em 
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espaços protegidos” (BARRENTO, 2013, p. 106). Por exemplo, é nesta 
publicação que se encontra o fragmento Tiergarten2, no qual Benjamin 
afirma que “não há nada de especial em não nos orientarmos numa 
cidade. Mas perdermo-nos numa cidade, como nos perdemos numa 
floresta, é coisa que precisa de se aprender” (BENJAMIN, 2013c, p. 78). 
Nesse trecho sobre experiências de sua infância, Benjamin sugere que 
perder-se numa cidade requer um esforço especial de aprendizado3. 

Em seguida, destacamos a (b) cidade em montagem e fragmentos, 
tema que foi explorado em Rua de Mão Única (2013c), nas Crônicas 
Berlinenses e nas Imagens de Pensamento (2015b). Nessas obras, 
Benjamin escreve fragmentos sobre suas viagens pela Europa e sobre sua 
percepção dos índices urbanos. Uma influência marcante na maneira 
como Benjamin estudou as cidades, principalmente em Rua de Mão 
Única, foram as vanguardas artísticas, sobretudo o Dadaísmo e o Surre-
alismo. No período em que viveu na Suíça e defendeu seu doutorado 
pela Universidade de Berna com uma tese sobre O conceito de crítica 
artística no romantismo alemão, em 1919, Benjamin conheceu Hugo 
Ball, um dos fundadores do movimento Dadá (SCHÖTTKER, 2012, 
p. 112). Alguns anos mais tarde, a leitura da obra surrealista de Louis 
Aragon, Le paysan de Paris, de 1926, inspirou seu método de investi-
gação da metrópole moderna, despertando o interesse pelo estudo das 
passagens parisienses. Resumidamente, podemos dizer que a presença 
das vanguardas artísticas no pensamento de Benjamin se manifesta, 
principalmente, nos seguintes aspectos: no engajamento político das 
artes (ROCHLITZ, 2003), no conceito de montagem (BOLLE, 2000), no 
interesse pelas imagens oníricas (FERRARI, 2000) e no caminhar como 
prática estética (FABBRINI, 2015), uma herança que tanto Benjamin 
quanto o Dadaísmo/Surrealismo buscaram na figura do flâneur de 
Baudelaire. No entanto, Benjamin demonstrou uma postura um pouco 
crítica em relação ao Surrealismo, que, em sua opinião, não procurou 
ultrapassar as fronteiras do sonho e do mito (FERRARI, 2000, p. 144). 

2. Parque na região central de Berlim.

3. Traduzindo para o contexto contemporâneo, essa tarefa de se perder na cidade parece se 
tornar cada vez mais rara diante dos inúmeros recursos e instrumentos de orientação, tal 
como os mapas, smartphones e dispositivos com GPS.
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Com essa postura, Benjamin procurou trazer as imagens do pensamento 
e do sonho para a realidade concreta da cidade.

Por fim, destacamos (c) a cidade de Paris e suas passagens. A expe-
riência de Benjamin nessa cidade e sua aproximação com a obra de 
Baudelaire, “alimentada pelo olhar que descobre nos pormenores, em 
lugares de passagem, vestígios férteis do passado e da sua própria expe-
riência” (BARRENTO, 2013, p. 106-107), resultou na elaboração de seu 
projeto inacabado sobre as Passagens parisienses. Nos últimos anos da 
década de 1930, Benjamin se dedica a concluir uma versão para o Insti-
tuto de Pesquisa Social sobre A Paris do segundo império na obra de 
Baudelaire (1938) a partir dos fragmentos coletados nesse projeto. Uma 
primeira proposta é rejeitada por Adorno nesse instituto, que demanda 
uma segunda versão, intitulada Sobre alguns motivos na obra de Baude-
laire (1939). 

Com o breve percurso apresentado, procuramos destacar marcos 
relevantes na obra de Benjamin, mencionando alguns conceitos que 
possuem conexões diretas com este livro. A partir desse percurso, vamos 
nos aproximar um pouco mais do núcleo do debate em torno da relação 
do pensamento de Benjamin com a cartografia. Para isso, torna-se 
imprescindível destacar algumas metáforas espaciais em sua obra.

7.3 Metáforas espaciais em Benjamin: limiares e fronteiras

A obra de Benjamin está permeada de conceitos ligados ao espaço. 
Por exemplo, a própria noção de passagem já se apresenta de maneira 
nuclear em seu pensamento. “Como espaço entre a rua e as galerias 
em que se instalam as lojas, as passagens contêm toda a história social, 
cultural e econômica do capitalismo moderno” (MATOS, 2015, p. 107). 
A escolha das passagens, portanto, não é fortuita. Tratava-se de lugares 
que representavam a transição de uma sociedade capitalista em rápida 
transformação, mas que ainda guardavam resquícios da pré-moderni-
dade. Benjamin identifica, nesses espaços de transição, uma espécie de 
microcosmo que condensa traços materiais significativos para desen-
volver sua grande obra sobre a modernidade.

Outras metáforas espaciais também foram trabalhadas por Benjamin 
em seus fragmentos. Por exemplo, no trecho seguinte, Benjamin propõe 
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“construir a cidade topograficamente” tanto a partir de locais alterna-
tivos (como bordéis e cemitérios) quanto de figuras marginais que estão 
visceralmente ligadas às cidades, como assassinos e rebeldes:

Construir a cidade topograficamente, dez vezes ou cem vezes, a partir 
de suas passagens e suas portas, seus cemitérios e bordéis, suas esta-
ções e seus4…, assim como antigamente ela se definia por suas igrejas 
e seus mercados. E as figuras mais secretas, mais profundamente re-
cônditas da cidade: assassinos e rebeliões, os nós sangrentos no ema-
ranhado das ruas, os leitos de amores e incêndios. (BENJAMIN, 2009, 
p. 122, fragmento [C1,8]).

Em dois outros fragmentos, Benjamin fala em “topografia mitoló-
gica” e “topografia antropocêntrica”. No primeiro, Benjamin se refere 
à “topografia mitológica de Paris” que se manifesta em seus portões e 
arcos. “A partir da experiência do limiar, desenvolveu-se a porta que 
metamorfoseia aquele que passa sob seu arco. O arco do triunfo romano 
transforma o general que retorna em herói triunfal” (BENJAMIN, 2009, 
p. 129, fragmento [C2a,3]). No outro trecho, Benjamin propõe uma 
“uma outra topografia, não de inspiração arquitetônica, mas sim antro-
pocêntrica” (BENJAMIN, 2009, p. 125, fragmento [C2,3]). Essa topo-
grafia permitiria mostrar a “verdadeira luz” do 14ème arrondissement, 
uma das regiões que se situa ao sul de Paris.

Além de seus aspectos topográficos, Benjamin também vê a cidade 
em seus aspectos labirínticos: “A cidade é a realização do antigo sonho 
humano do labirinto. O flâneur, sem o saber, persegue esta realidade” 
(BENJAMIN, 2009, p. 474, fragmento [M6a,4]). Em outro trecho que 
se encontra no caderno P, “As ruas de Paris”,  Benjamin contrasta os 
conceitos de rua e caminho. Por um lado, o caminho remete à ação de 
perambular de maneira errática das tribos nômades. Por outro, a rua 
suscita um caminhar monótono e constante que se desenrola sobre o 
asfalto, próprio dos ambientes urbanos. Para Benjamin, a síntese desses 
dois gestos é representada justamente pela imagem do labirinto. 

A ‘rua’, para ser entendida, deve ser diferenciada da noção mais antiga 
de ‘caminho’. Com relação à sua natureza mitológica, as duas pala-

4. A supressão da frase é original do texto.
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vras são inteiramente distintas. O caminho traz consigo os temores 
da errância, cuja reverberação deve ter marcado os líderes das tribos 
nômades. Nas incalculáveis voltas e caprichos do caminho, há ain-
da hoje, para o andarilho solitário, um vestígio detectável do poder 
das antigas instruções sobre hordas errantes. Mas a pessoa que anda 
numa rua, ao que parece, não precisa de nenhuma orientação. Não 
é vagando que o homem se entrega à rua, mas sim submetendo-se 
ao monótono, fascinante e constante desenrolar do asfalto. A síntese 
desses dois tipos de temores, no entanto – o vagar monótono – é re-
presentada pelo labirinto.5

Uma dessas metáforas espaciais é particularmente relevante na obra 
de Benjamin: o conceito de limiares6. Trata-se de um termo que merece 
uma análise mais aprofundada, uma vez que possui férteis relações com 
nossas considerações sobre mapeamentos alternativos. Para isso, vamos 
recuperar as reflexões de Jeanne Marie Gagnebin (2014) e João Barrento 
(2013), dois relevantes comentadores da obra de Benjamin.

Em um fragmento do livro das Passagens, Benjamin chama a atenção 
para a necessidade de se diferenciar bem os conceitos de limiar e fron-
teira: “O limiar [schwelle] deve ser rigorosamente diferenciado da fron-
teira [grenze]. O limiar é uma zona. Mudança, transição, fluxo estão 
condidos na palavra schwellen (inchar, entumescer)” (BENJAMIN, 2009, 
p. 535, fragmento [O2a,1]). Enquanto a fronteira designa uma demar-
cação abrupta e evidente, limiar é uma área de transição. A fronteira 
determina uma clara delimitação de um espaço por meio de uma linha 
de espessura variável, a fim de evidenciar a separação de dois ambientes: 
o que está dentro do que está fora, o que está “do lado de cá” e o que 
está “do lado lá”. A fronteira, muitas vezes instituída por regras arbitrá-
rias, não pode ser ultrapassada impunemente. Sua presença imponente, 
por um lado, deixa bastante claro quais são os limites do conhecimento; 
mas, por outro, inibe a ultrapassagem. 

5. O fragmento acima foi traduzido da versão em inglês (BENJAMIN, 1999, p. 518) e da 
versão em francês (BENJAMIN, 1993, p. 536).

6. Um estudo preliminar sobre os limiares em Walter Benjamin foi publicado por este 
autor na revista Interin – Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná (RIBEIRO; CAPANEMA, 2016). 
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Já o limiar nos aponta para algo distinto. Não somente indica a sepa-
ração entre dois ambientes, como inclui a noção de transição, mudança 
gradual, movimento. Diferencia-se também da fronteira por não se 
apresentar de maneira definida. É também um conceito que incorpora 
noções de espaço e tempo (GAGNEBIN, 2014). O limiar, portanto, 
trata da passagem entre dois extremos, um lugar intermediário que 
nos permite transitar de um ponto a outro, experimentar gradações, 
testar forças, sair da zona de conforto, arriscar novas experiências, sem 
no entanto cair em dicotomias. “Enquanto a fronteira é muitas vezes 
apenas um lugar burocrático, o limiar é um lugar onde fervilha a imagi-
nação” (BARRENTO, 2013, p. 123). De maneira análoga, as passagens 
parisienses podem ser entendidas como um tipo de limiar: uma área de 
transição e movimento que separa o interior das lojas e exterior das ruas 
e avenidas. 

Tanto Jeanne Marie Gagnebin quanto João Barrento usam a metáfora 
do limiar para ilustrar a própria filosofia de Benjamin: um pensador 
marginal que ousou refletir sobre a experiência do desvio e das incer-
tezas, numa postura intelectual questionadora de tais dicotomias, tão 
presentes no pensamento ocidental. Segundo Gagnebin, essas oposições 
artificiais correm o risco de nos proporcionar a confortável ilusão de 
clareza e de controle sobre os fenômenos do mundo. Por outro lado, não 
se trata de abandonar a racionalidade, e sim de experimentar o desvio, 
“sem pressupor a necessidade de um resultado ao qual levaria uma linha 
reta” (GAGNEBIN, 2014, p. 40). Ao falar de limiares, portanto, Benjamin 
pretendia colocar em evidência uma maneira de se pensar a “multipli-
cidade e a riqueza do real” através do território incerto da imaginação 
(GAGNEBIN, 2014, p. 39-40).

De maneira complementar a esse raciocínio, Barrento (2013) clas-
sifica Benjamin como um filósofo que se posiciona nas margens, cujo 
método não separa o pensamento da forma do pensamento. Esse método 
está orientado não para a construção de esquemas abstratos, mas para 
“imagens ou quadros mentais” (BARRENTO, 2013, p. 13) que produzem 
sentido através das relações e das montagens. Benjamin, portanto, privi-
legia os saberes que brotam no espaço-entre, nos deslocamentos sutis 
entre o próximo e o distante. Benjamin é um leitor de índices, que escapa 
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das leituras dominantes e que recusa as grandes narrativas (antecipando, 
em algumas décadas, as próprias discussões sobre a pós-modernidade). 
Seu pensamento parte de objetos concretos e marginais – as ruínas, os 
fragmentos da cidade, os personagens urbanos, os textos literários, as 
alegorias do barroco – que são retirados de seu contexto original e colo-
cados numa perspectiva histórica, gerando um “choque” dialético capaz 
de iluminar o presente e estimulando novas significações. Em outras 
palavras, o objeto preferencial do pensamento de Benjamin é o limiar 
– o potencial latente das relações entre os objetos – e sua ciência é um 
saber dos limiares, um saber das passagens (BARRENTO, 2013, p. 115).

A reflexão sobre os limiares em Benjamin é convite para pensarmos 
sobre as experiências ligadas às transições. Nesse mesmo fragmento, 
Benjamin nos alerta: “Tornamo-nos muito pobres em experiências 
limiares” (BENJAMIN, 2009, p. 535, fragmento [O2a,1]). Benjamin 
comenta sobre os ritos de passagem, cerimônias ligadas a momentos 
de transição como a morte, o casamento e o nascimento. “Na vida 
moderna, estas transições tornam-se cada vez mais irreconhecíveis e 
difíceis de vivenciar” (BENJAMIN, 2009, p. 535, fragmento [O2a,1]). 
Ou seja, Benjamin já antecipava, na primeira metade do século XX, a 
aceleração promovida pelo capitalismo global de nossos dias, cuja lógica 
de funcionamento pressupõe justamente a supressão das transições, das 
passagens. O ritmo atual de sucessão dos impulsos informacionais que 
estimulam nossa percepção sufoca os intervalos, uma vez que “as tran-
sições devem ser encurtadas ao máximo para não perdermos tempo” 
(GAGNEBIN, 2014, p. 38). 

Benjamin desenvolve um raciocínio similar em seu texto sobre O 
Narrador, onde são contrastados os conceitos de narração e informação. 
Ao contrário da narração – uma forma artesanal de comunicação –, a 
informação, as notícias e os fatos – típicos dos meios de comunicação 
de massa – “já nos chegam impregnados de explicações” (BENJAMIN, 
2012a, p. 219), perdendo seu valor a partir do momento em que 
deixam de ser novidade. Assim, ignoramos a riqueza de sentidos que 
se manifestam nas experiências limiares, em prol da informação nova 
e imediata. Esse raciocínio abre portas para pensarmos sobre algumas 
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questões relevantes do mundo atual, como a sobrecarga de informações 
e a quebra de fronteiras do espaço globalmente conectado.

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar que a reflexão entre 
limiares e fronteiras não se descola dos traços biográficos de Benjamin. 
Seu pensamento é caracterizado pela tensão limiar entre o marxismo 
e o messianismo judaico, a política e o romantismo, a arte aurática e 
os meios de comunicação de massa. Não poderia ser mais emblemá-
tico o fato de que Benjamin veio justamente a falecer numa fronteira. 
“O limiar, todos os limiares, transformam-se assim em lugares de vida 
e de pensamento escrito, enquanto a fronteira acabaria por ser, para 
Benjamin, lugar de morte” (BARRENTO, 2013, p. 124).

Com o agravamento e a intensificação das perseguições nazistas, 
Benjamin tentou escapar da França atravessando a pé a fronteira com 
a Espanha, na região montanhosa dos Pireneus catalães. Diante de uma 
informação de que a fronteira não mais estaria aberta, Benjamin decide 
se matar em 1940, na cidade espanhola de Port Bou. No aniversário de 
50 anos da morte de Benjamin, o artista israelense Dani Karavan criou 
um memorial chamado Passagens7, próximo ao hotel onde Benjamin 
se suicidou na frustrada travessia entre os dois países. Trata-se de uma 
instalação arquitetônica integrada com a paisagem local, constituída de 
uma passagem estreita, em formato de túnel, cujos degraus descem a 
encosta em direção ao mar. 

Um relato dessa travessia empreitada por Benjamin e pelo grupo 
de refugiados que o acompanhava foi narrado por Lisa Fittko, a guia 
que os conduziu pela trilha até o topo das montanhas. Em um dado 
momento da narrativa, Fittko rememora um diálogo com Benjamin, em 
que ela admite estar em dúvidas quanto ao caminho a ser percorrido 
(BENJAMIN, 1999, p. 947, tradução nossa, grifos nossos):

Lisa Fittko: ‘Mas, Sr. Benjamin, você percebe que não sou uma guia 
competente nesta região? Eu não conheço bem a estrada, eu nun-
ca estive pessoalmente lá em cima. Tenho um pedaço de papel no 
qual o prefeito desenhou um mapa com a rota a partir de sua me-
mória, e então ele me descreveu alguns detalhes de onde devemos 

7. Disponível em: <http://walterbenjaminportbou.cat/en/content/lobra>. Acesso em: 7 
jun. 2017.
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virar, uma cabana à esquerda, um platô com sete pinheiros que deve 
ficar à nossa direita, caso contrário iremos nos desviar muito ao nor-
te; o vinhedo que leva ao cume no exato ponto. Você quer arriscar?’ 
 
Benjamin: ‘Sim’, ele disse sem hesitação. ‘O risco real seria não ir.’8

7.4 Limiares da cartografia

Como o conceito dos limiares, interpretado à luz de Benjamin, 
poderia ser associado ao tema dos mapas e da cartografia? Por que seria 
relevante propor uma investigação sobre os limiares da cartografia? 
Por oferecer uma visão crítica tanto sobre o espaço e o tempo quanto 
sobre à arbitrariedade e as relações de poder que envolvem a delimi-
tação de fronteiras, defendemos que a ideia de limiares encontra resso-
nância com as práticas de mapeamento alternativo. Em outras palavras, 
o estudo desses mapas seria uma maneira de resgatarmos (nas palavras 
de Benjamin) as “experiências limiares”.

Em primeiro lugar, argumentamos que o conceito de limiar incor-
pora uma crítica do espaço e do tempo. Por um lado, o limiar incentiva 
a exploração de espaços de transição, desafiando as linhas arbitrárias e 
as demarcações artificiais. Os limiares reforçam a relevância do espaço-
-entre, a brecha que se encontra na transição entre dois ambientes e que, 
portanto, abriga o hibridismo e aceita a diferença. Assim, a crítica do 
espaço por meio dos limiares se baseia na premissa de que há lugares a 
serem explorados que escapam das aparências. Por outro lado, o limiar 
também incorpora uma dimensão temporal. A passagem entre dois 
polos através do limiar não se dá de maneira instantânea e abrupta. 
Além disso, por conter elementos transitórios, o limiar pode ser capaz 
de suscitar uma percepção de tempo particular, uma espécie de canal 
onde o trânsito entre presente e passado é incessante e fluido.

8. Do original: “‘But, Mr. Benjamin, do you realize that I am not a competent guide in this 
region? I don’t really know that road, I have never been up that  way myself. I have a piece 
of paper on which the mayor penciled a map of the rout from his memory, and then he 
described to me some details of turns to be taken, a hut on the left, a plateau with seven 
pine trees which has to remain to our right or we will end up too far north; the vineyard 
that leads to the ridge at the right point. You wuant to take the risk?’ ‘Yes’, he said without 
hesitation. ‘The real risk would be not to go’.”
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Um exemplo contemporâneo dessa carência de experiências limiares 
ligadas ao espaço e ao tempo pode ser encontrado em nossa relação 
com os aplicativos de mapas em smartphones e dispositivos móveis. Esse 
tipo de tecnologia – popularizada pelos serviços de mapas digitais da 
internet e pelos sistemas de localização via GPS – vem transformando 
a maneira como as pessoas se deslocam nas cidades. A comodidade 
para se planejar “a melhor rota”, o trajeto “menos congestionado” ou o 
“caminho mais rápido” nos condiciona a pensar que a deriva, o desvio e 
a errância devem ser evitados a qualquer custo, afinal “não temos tempo 
a perder”. A experiência espacial dos limiares sugerida por Benjamin, 
representada sobretudo pela figura do flâneur, caracteriza-se justamente 
pela oposição a essa lógica funcionalista. 

Em segundo lugar, argumentamos também que os limiares incor-
poram uma crítica à arbitrariedade das fronteiras. Os limiares, em 
oposição às fronteiras, reforçam que as linhas em um mapa são, 
muitas vezes, recortes abruptos sobre um espaço que é, originalmente, 
mais fluido. Linhas e fronteiras, nesse sentido, são divisões artificiais 
que impõem uma separação no espaço e acabam por criar uma outra 
percepção dos lugares. Ao mesmo tempo em que as fronteiras e as linhas 
em um mapa são essenciais para se atribuir um significado prático aos 
espaços, elas acabam por artificialmente estabelecer uma maneira de se 
controlar o movimento. 

Benjamin toca esse ponto, ao dizer que, apesar de as experiências 
limiares se mostrarem mais evidentes nos sonhos, as cidades ainda 
seriam espaços que abrigam lugares de transição. Desvendar a hetero-
geneidade das cidades requer, portanto, conhecer e explorar essas fron-
teiras.

Apenas na aparência a cidade é homogênea. Até mesmo seu nome 
assume um tom diferente nos diferentes lugares. Em parte alguma, 
a não ser em sonhos, é ainda possível experienciar o fenômeno do 
limite9 de maneira mais original do que nas cidades. Entender esse 

9. A versão em inglês desse fragmento apresenta o termo boundary, aqui traduzido como 
“limite”. O termo boundary não possui uma tradução precisa para o português. Em inglês, 
o termo aproxima-se da ideia de um lugar de transição, e não necessariamente uma divisão 
abrupta. Cf. POPESCU, 2012.



LIMIARES DA CARTOGRAFIA220

fenômeno significa saber onde passam aquelas linhas que servem de 
demarcação, ao longo do viaduto dos trens, através de casas, por den-
tro do parque, à margem do rio; significa conhecer essas fronteiras, 
bem como os enclaves dos diferentes territórios [...]. (BENJAMIN, 
2009, p. 127, fragmento [C3,3], grifo nosso).

Ao longo deste livro, identificamos exemplos de mapeamento que, 
adotando diferentes estratégias, procuraram evidenciar experiências 
limiares. Por exemplo, o questionamento da arbitrariedade das fron-
teiras em um mapa encontra um fértil ambiente de debates na map art 
(RIBEIRO, 2017b; RIBEIRO; CAPANEMA, 2016). Motivados a propor 
uma leitura alternativa do espaço, artistas subvertem as regras da carto-
grafia convencional, criticando, por exemplo, a rigidez das fronteiras 
nos mapas. Assim, podemos dizer que as práticas de mapeamento nas 
artes tentam recuperar, por meio do questionamento das fronteiras, as 
experiências limiares. A valorização de aspectos icônicos nos mapas 
artísticos se apresenta como outra estratégia de reforço dessas experiên-
cias: a maior abertura a sentidos interpretativos, própria do ícone artís-
tico, permite que o mapa seja apreciado não somente em seus aspectos 
funcionais, mas também em seus aspectos estéticos. 

Por sua vez, os territórios informacionais e os espaços intersticiais 
enfatizados pelas mídias locativas também podem ser entendidos como 
espaços de limiares. Como afirmamos anteriormente, não há uma tran-
sição abruta e radical entre o “mundo real” e o “mundo virtual” formado 
pelas redes digitais de objetos comunicantes. Trata-se de espaços de 
transição, através dos quais circulamos de maneira mais ou menos 
incessante. Ao sugerirem caminhos de navegação por esses limiares do 
ciberespaço, as práticas de mapeamento em mídias locativas nos propor-
cionam novas experiências de percepção desses espaços. 

A cartografia literária conduz o leitor a experiências semelhantes ao 
propor mapeamentos de mundos ficcionais. Por meio desses mapas, o 
leitor é convidado a explorar um tipo de espaço que não é o território 
concreto de ruas, avenidas e praças, e sim o espaço que foi construído 
dentro de um universo de discurso ficcional, com suas regras internas 
e lógica própria criadas pelo autor. Contudo, sabemos que o espaço 
ficcional nunca está completamente descolado da “realidade”: em maior 
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ou menor grau, a ficção sempre tomará emprestado algum tipo de refe-
rência proveniente do “nosso mundo”, sejam os mitos de heróis, as inspi-
rações arquitetônicas ou os fatos históricos. Nesse sentido, explorar os 
mundos ficcionais com o auxílio de um mapa é também uma forma de 
navegação por espaços limiares.

Por fim, ao focalizar elementos mais qualitativos que compõem nossa 
relação com os lugares, tais como memórias e emoções, o mapeamento 
profundo também se propõe a explorar os limiares. A própria noção 
de memória pressupõe um tipo de experiência que está em constante 
tensão entre presente e passado, entre ausência e presença. Ao se inte-
ressar por uma dimensão temporal, o mapeamento profundo procura 
extrapolar a função do mapa como um mero retrato de uma realidade 
estática e mensurável. Há camadas de sentido por baixo de objetos e 
elementos da cidade que podem trazer narrativas que ajudam a recons-
truir a própria história daquele lugar.

Portanto, a proposta de se investigar os limiares da cartografia consiste 
em experimentar e testar os próprios limites da linguagem cartográfica. 
Embora não tenhamos a pretensão de esgotar as possibilidades de mape-
amentos alternativos, nossa pesquisa procurou indicar alguns caminhos 
e tendências que apontam para esse sentido. Retomando a questão de 
investigação principal deste livro, podemos afirmar que o questiona-
mento do código cartográfico através das práticas de mapeamento alter-
nativo é um convite para explorarmos as experiências limiares. 

Assim, a partir do momento em que percebemos a relevância dos 
conceitos espaciais em Benjamin, particularmente dos limiares, torna-
-se relevante desenvolvermos um outro aspecto: haveria relações mais 
evidentes entre a obra de Walter Benjamin e o estudo dos mapas?

7.5 Walter Benjamin e a cartografia da modernidade

Sabemos que os mapas não foram objeto de investigação específica 
e aprofundada de Walter Benjamin. Tal aproximação requer uma justi-
ficativa adequada. Resumidamente, defendemos que o pensamento de 
Benjamin – manifestado principalmente em suas obras Rua de Mão 
Única e o projeto das Passagens – consiste em uma leitura crítica da 
cultura que parte de índices e rastros que se encontram presentes, por 
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exemplo, no espaço urbano. Nesse sentido, podemos entender as obras 
de Benjamin como uma espécie de mapeamento ou cartografia da deca-
dência da modernidade. 

Ambas as publicações estão conectadas com a experiência corporal 
e histórica do indivíduo no espaço das cidades, cujo personagem-chave 
dessa exploração é representado pela figura do flâneur. Por exemplo, 
no livro Rua de mão única (BENJAMIN, 2013c) – uma coletânea de 
aforismos e fragmentos de textos, reunidos de maneira descontínua em 
uma espécie de colagem ou montagem de cenas –, Benjamin usa a metá-
fora da rua como um princípio narrativo. Os títulos que se sucedem – 
Posto de gasolina, Sala do café da manhã, Número 113, Casa de dez divi-
sões luxuosamente decorada, Embaixada mexicana, Bandeira a meia haste 
etc. – remetem a um passeio do autor por uma rua, repleta não somente 
de edifícios, de placas publicitárias e de personagens, mas também de 
memórias, de sensações e de reflexões críticas sobre a burguesia. 

Esse livro foi publicado em 1928, logo após a frustrada tentativa de 
habilitação acadêmica com sua tese sobre a Origem do drama barroco 
alemão (BENJAMIN, 2013b). Benjamin, então, deslocou o interesse 
pelas imagens barrocas e pela alegoria para as imagens do cotidiano que 
emergem da experiência da metrópole moderna (BOLLE, 1988). Em Rua 
de mão única, Benjamin dirige seu olhar para os elementos do cotidiano 
urbano, levantando breves reflexões sobre suas memórias de viagens, 
seus sonhos, personagens anônimos das cidades, antiguidades, objetos 
de escritório, fachadas arquitetônicas, dentre outros temas. Tendo como 
referência os movimentos de vanguarda do início do século, bem como 
as obras de Baudelaire e Proust – autores que ele se empenhou em 
traduzir para o alemão –, Benjamin almeja um fazer filosófico através de 
traços singulares e banais do cotidiano, a fim de demonstrar um mundo 
de descontinuidades e fragmentos.

O livro das Passagens segue uma estratégia semelhante. Trata-se 
de seu projeto mais ambicioso, porém inacabado. Benjamin coletou 
inúmeros fragmentos de texto sobre diferentes assuntos que seriam 
agrupados em torno de um tema principal, as passagens parisienses do 
século XIX: galerias arquitetônicas para o trânsito de pedestres e que 
também abrigavam comerciantes, colecionadores, prostitutas, pequenos 



223LIMIARES DA CARTOGRAFIA

cafés, engraxates, floristas etc. Benjamin reuniu um vasto material para 
a elaboração desse projeto. Seus manuscritos foram organizados por 
cadernos temáticos, identificados por uma letra. Por exemplo, o caderno 
B trata de Moda; o caderno E, Haussmannização, lutas de barricadas, 
trata do impacto das grandes transformações urbanísticas conduzidas 
pelo Barão de Haussmann em Paris; o caderno M aborda o tema do 
Flâneur; o caderno J – o maior de todos – trata de Baudelaire e assim por 
diante. No entanto, mesmo pressionado pelo instituto que financiava 
suas pesquisas, Benjamin não conseguiu concluir o projeto. Por outro 
lado, esse vasto material serviu de base para seus textos sobre Baudelaire 
e a modernidade.

Mesmo que a quantidade de temas e assuntos ali abordados trans-
bordem em uma constelação de possibilidades e citações, há uma 
conexão inegável entre essa obra e a cidade de Paris, seja em seus 
aspectos poéticos, políticos, históricos, arquitetônicos ou culturais. De 
acordo com Presner (2009, p. 303):

[...] poderíamos certamente argumentar que todos os seus escritos 
experimentais sobre viagens e sobre espaços urbanos (dos primeiros 
retratos das cidades até o projeto das Passagens) foram não somente 
tentativas de mapear sua própria vida, mas também tentativas de se 
pensar sobre o que poderia significar escrever a história em forma 
gráfica, mapear a cultura e espacializar a história, reunir a experiên-
cia, a representação e a produção do espaço.10

De fato, o tema da cartografia não está completamente ausente de 
seus textos. De acordo com Bolle (2009, p. 24), “o mapa como gênero 
foi um dos recursos prediletos de Benjamin para falar do espaço urbano 
enquanto lugar público e referência afetiva”. Tanto na elaboração dos 
fragmentos reunidos no livro das Passagens quanto na suas publica-
ções autobiográficas, é possível identificar algumas menções a mapas. 
Tais trechos demonstram que Benjamin tinha um particular interesse 
por esse tema, embora não o tenha desenvolvido. Essas menções estão 

10. Do original: “[...] although one could certainly argue that all of his experimental 
writings on travel and urban space (from the early city portraits to the Arcades Project) 
were not only attempts to map his life but also to think through what it might mean to 
write history in graphic form, to map culture and spatialize history, to bring together the 
experience, representation, and production of space.”
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ligadas, por exemplo, ao mapeamento de aspectos aparentemente banais 
de uma cidade. Benjamin sugere mapear não ruas, avenidas e igrejas 
– temas típicos de um mapa convencional –, mas bancos de parque, 
cemitérios e bordéis – elementos da cidade que funcionam com índices 
diretamente ligados à sua memória subjetiva. Benjamin também associa 
esse mapeamento à ação do flâneur, o caminhante da cidade que vagueia 
pelas ruas observando detalhes inusitados. Dessa maneira, Benjamin 
reforça a relevância do próprio processo de mapeamento na leitura da 
cidade, um procedimento que envolve tanto a ação do tempo quanto o 
deslocamento no espaço. 

Por exemplo, no fragmento seguinte, Benjamin associa a criação de 
um possível filme com base em um mapa de Paris, cujas imagens conden-
sariam uma sucessão de referências históricas de lugares da cidade. Essa 
“apaixonante” realização imaginada pelo autor, que reuniria diversas 
camadas temporais a partir de mapas de Paris, seria muito semelhante à 
própria ação do flâneur:

Não seria possível realizar um filme apaixonante a partir do mapa de 
Paris? A partir da evolução de suas diversas configurações ao longo 
do tempo? A partir da condensação do movimento secular de suas 
ruas, boulevards, passagens, praças, no espaço de meia hora? Não é 
isso que faz o flâneur? (BENJAMIN, 2009, p. 122, fragmento [C1,9], 
grifo nosso).

Em outro fragmento, Benjamin elogia a “excelente” publicação de 
A. Taride – editora responsável pela comercialização de diversos mapas 
de bolso. Benjamin lamenta que, à sua época, poucas cidades euro-
peias possuíam um mapa “tão prático, minucioso e durável quanto o 
que existe para Paris” (BENJAMIN, 2009, p. 124, fragmento [C1a,4]). 
De acordo com ele, em contraste com outros suportes, tal mapa é uma 
fonte de imaginação e fantasia para experiências ligadas à cidade. Neste 
trecho, Benjamin demonstra uma certa desilusão em relação àquelas 
pessoas que não se interessam pelo teor imaginativo do mapa Taride. 

Para as pessoas, cuja fantasia não se desperta ao se debruçarem sobre 
o Taride, ou que preferem entregar-se a suas experiências parisien-
ses através de fotos ou anotações de viagem, em vez de fazê-lo por 
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meio de um mapa, para essas pessoas não há remédio. 11 (BENJAMIN, 
2009, p. 124, fragmento [C1a,4]).

Provavelmente, Benjamin tinha em mãos o mapa Nouveau Plan 
Taride Paris par Arrondissement, publicado em 1926 por tal editor12. 

Em outro trecho, referente às crônicas sobre a cidade de Berlim, 
Benjamin comenta seu desejo antigo em criar uma representação 
cartográfica de sua vida: “Desde há muitos anos, estou brincando com 
a ideia de organizar graficamente o espaço da vida – bios – na forma 
de  um mapa.” (BENJAMIN, 1999, p. 596 apud BOLLE, 2000, p. 332, 

11. Há uma ligeira diferença com relação à tradução em inglês (BENJAMIN, 1999, p. 85): 
“People whose imagination does not wake at the perusal of such a text, people who would 
not rather dream of their Paris experiences over a map than over photos or travel notes, 
are beyond help” (grifo nosso). 

12. Disponível em: <http://www.antiquemapsandprints.com/blog/2016/02/03/paris-
arrondissement-maps-from-the-nouveau-plan-taride-paris-par-arrondissement-1926/>. 
Acesso em: 29 maio 2017.

Figura 45: 7ème arrondissement de Paris, publicado por A. Taride (1926). 
Fonte: Antiqua Print Gallery website.
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grifo nosso)13. Nesse trecho, podemos perceber o claro interesse de 
Benjamin pelo mapeamento de elementos heterogêneos de sua expe-
riência pessoal numa espécie de narrativa cartográfica alternativa em 
detrimento de pontos típicos de um mapa convencional. A tarefa de se 
criar um mapa biográfico demandaria um “sistema de signos” através do 
qual ele marcaria determinados pontos de interesse da seguinte forma 
(BENJAMIN, 1989, p. 714 apud BOLLE, 2015, p. 86):

Quando eu estiver velho, gostaria de ter no meu corredor da minha 
casa 
Um mapa de Berlim 
Com uma legenda 
Pontos azuis designariam as ruas onde morei 
Pontos amarelos, os lugares onde moravam minhas namoradas 
Triângulos marrons, os túmulos 
Nos cemitérios de Berlim onde jazem os que me foram próximos 
E linhas pretas redesenhariam os caminhos 
No zoológico ou no Tiergarten 
Que percorri conversando com as garotas 
E setas de todas as cores apontariam os lugares nos arredores 
Onde deliberava sobre as semanas berlinenses 
E muitos quadrados vermelhos marcariam os aposentos 
Do amor da mais baixa espécie ou do amor mais abrigado do vento14

Segundo Bolle (2015), Benjamin chegou a criar uma espécie de 
notação visual diagramática baseada em um sistema de siglas e cores 
para o seu projeto das Passagens. Essa notação seria uma espécie de 
metodologia visual de organização de suas citações e fragmentos em 
categorias, que seriam associadas a um determinado símbolo colorido. 

Nesse contexto pode-se apresentar a hipótese perfeitamente plausível 
de que Benjamin, paralelamente às suas diferenciadas formulações 
verbais, trabalhou com uma forma alternativa da escrita, que lhe per-

13. BENJAMIN, Walter. “A Berlin Chronicle.” Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 
2: 1927–1934. Ed. Michael Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith. Trans. Edmund 
Jephcott. Cam- bridge: Harvard UP, 1999. p. 595–637 apud BOOLE, 2015, p. 86. 

14. BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriffen VII [GS VII]. ADORNO, Theodor; 
SCHOLEM, Gershom (Cols.); TIEDEMANN, Rolf; SCHWEPPENHÄUSER, Hermann 
(Orgs.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989. 2 v. apud BOLLE, 2015, p. 86.
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mitiu pensar a história social da cidade de Paris de modo abreviado, 
como um esboço e uma montagem, com elementos do diagrama e de 
uma escrita pictórica semelhante a hieróglifos. Neste caso, as siglas 
em cores representariam uma nova forma de escrita da história com 
funções semânticas e sintáticas próprias. (BOLLE, 2015, p. 89).

No entanto, Bolle afirma que essa notação era de uso privado de 
Benjamin na organização de seu material de pesquisa, não sendo neces-
sariamente destinada à publicação. De todo modo, é provável que tal 
sistema seja um desdobramento das ideias não desenvolvidas por 
Benjamin sobre seu mapa afetivo de Berlim.

Para Benjamin, o mapa é um instrumento imagético de conheci-
mento e de descoberta da cidade. Em seus comentários sobre Moscou, 
Benjamin exalta a relevância dos mapas na sua orientação pelas ruas, 
esquinas e praças da capital russa. Após flanar pela cidade e se perder 
nas “armadilhas topográficas” de Moscou como um estrangeiro, “os 
mapas e as plantas acabam por vencer: à noite, na cama, a imaginação faz 
os seus jogos com edifícios, parques e ruas verdadeiros” (BENJAMIN, 
2015b, p. 21). Assim, Benjamin entende o mapa como uma espécie de 
jogo que estimula a imaginação a encontrar correspondências gravadas 
na memória espacial do flâneur. Benjamin também se refere ao mapa 
como um estímulo ao conhecimento “total” da cidade de Paris, contras-
tando com o conhecimento detalhado da fotografia. Ambos os suportes 
– mapa e fotografia – são complementares e alcançam um “espectro” da 
cidade que os livros e a literatura não podem representar. 

Existe um conhecimento ultravioleta e outro infravermelho desta ci-
dade [Paris], que não cabem já na forma do livro: a fotografia e a 
planta – o mais exato conhecimento do pormenor e do todo. Dispo-
mos das mais belas amostras dessas extremidades do campo visual. 
(BENJAMIN, 2015b, p. 58, 59).

Por fim, há duas breves menções a mapas no livro Rua de mão 
única. Em ambas, Benjamin usa o termo mapa como título de um frag-
mento que não necessariamente possui uma ligação evidente com esse 
tema (aliás, trata-se, propositalmente, de uma estratégia discursiva de 
montagem e estranhamento utilizada por Benjamin ao longo de toda 
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essa obra). Uma dessas menções se encontra no trecho Antiguidades. 
Nesse trecho, um tanto enigmático, Benjamin vincula a ideia de “mapa 
antigo” a uma reflexão sobre a melancolia e o amor. A saudade da pátria-
-mãe, associada ao sentimentos de amor e a nostalgia, assemelha-se a 
uma “viagem longa”. Nesse sentido, o mapa poderia ser entendido como 
um índice da memória afetiva que nos conduz nessa viagem melancó-
lica.

Mapa antigo. A maior parte das pessoas busca num amor a pátria 
eterna. Outros, porém, muito poucos, a eterna viagem. Estes são 
melancólicos, e têm motivos para temer o contato com a terra-mãe. 
Procuram aqueles que poderiam manter afastada deles a saudade da 
pátria. A esses são fiéis. Os livros medievais sobre a doutrina dos tem-
peramentos conhecem bem a nostalgia desse tipo de homens pelas 
viagens longas. (BENJAMIN, 2013c, p. 37).

No trecho Artigos de papelaria, Benjamin menciona um mapa 
chamado Pharus. Na versão em inglês, o fragmento foi publicado da 
seguinte maneira: “Pharus map. I know someone who is absent-minded…” 
(BENJAMIN, 2016, p. 53). Na versão em português, João Barrento optou 
por pela seguinte tradução: 

Planta topográfica: conheço uma mulher que é distraída. No lugar 
onde eu tenho presentes os nomes dos meus fornecedores, o local 
onde estão guardados os documentos, endereços de amigos e conhe-
cidos, a hora de um encontro, é para ela o lugar onde fixou conceitos 
políticos, palavras de ordem do partido, fórmulas de profissões de fé e 
ordens. Vive numa cidade de slogans e mora num bairro de vocábulos 
irmanados pelo espírito da conjuração, onde cada viela toma partido 
e cada palavra tem por eco um grito de guerra. (BENJAMIN, 2013c, 
p. 32).

Presner (2009) afirma que o mapa Pharus (mencionado na tradução 
em inglês) foi um dos mapas dobráveis de bolso mais populares na 
Alemanha entre os anos 1920 e 1930. Um dos destaques do mapa Pharus15 
de Berlim, datado de 1929, é a ênfase no sistema de transportes ferro-
viário, o que reforça a relevância da mobilidade e da rede de conexões 

15. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Pharus_Map_ 
Berlin_1929.jpg>. Acesso em: 1 jun. 2017.
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com outras localidades para os berlinenses daquele contexto. Segundo 
Presner, Benjamin tinha familiaridade com mapas desse tipo e, muito 
provavelmente, teve acesso a uma versão desse mapa.

7.6 O mapa do flâneur

Além do diagrama desenvolvido por Willi Bolle (2015), outras 
relações da obra de Benjamin com os mapas e a cartografia também 
foram propostas por seus comentadores. Por exemplo, no livro A razão 
nômade, Sergio Rouanet (1993) – um dos principais tradutores da obra 
de Benjamin no Brasil – propõe um mapa que traça, pelas ruas de Paris, 
uma possível trajetória do flâneur. Rouanet utilizou, como critério de 
mapeamento, palavras-chave da obra de Benjamin que remetem aos 
temas dos fragmentos e aos títulos dos cadernos que compõem o livro 
das Passagens: colecionador, moda, trapeiro, prostituta, barricadas, 
exposição universal etc. Cada palavra-chave foi associada a um ponto 
da cidade, criando uma trajetória que se inicia pela galeria Vivienne 

Figura 46: Pharus Map Berlin (1929)
Fonte: Wikimedia commons
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(uma das passagens parisienses situada nas proximidades da Biblio-
teca Nacional, local frequentado por Benjamin), passa pela região da 
bolsa de valores e chega ao boulevard Montmartre. De lá, o flâneur segue 
em direção ao Grand Palais na avenida Champs-Élysées, passando pela 
região de l’Opéra Garnier, da igreja Madeleine e da Place de la Concorde. 
Atravessando o rio Sena, o flâneur chega à região do Museu d’Orsay, 
uma antiga estação de trem. Seguindo pela margem esquerda do rio, 
ele alcança a ponte que divide outras duas estações de trem: a Gare 
d’Austerlitz e a Gare de Lyon. Retornando, o flâneur então se aproxima 
da igreja de Notre Dame e pega a rua de Saint-Denis, passando ao lado 
do Forum les Halles para concluir seu passeio na passagem do Cairo. 

Em cada um desses pontos da cidade, Rouanet recupera uma reflexão 
do livro das Passagens, associando-a ao espaço mapeado. Por exemplo, 
no trecho Urbanismo (ROUANET, 1993, p. 29), Rouanet recorda as 
considerações de Benjamin sobre o Barão de Haussmann, prefeito da 
cidade responsável por conduzir uma significativa intervenção arquite-
tônica e urbanística na cidade a partir do século XIX e que dá nome a 
uma das avenidas que cruzam o trajeto do flâneur. O plano de Hauss-
mann contribuiu de maneira radical para a “modernização” da cidade, 
porém às custas tanto da demolição sem precedentes de prédios e casas 

Figura 47: Mapa do flâneur em Paris, por Sergio Rouanet.
Fonte: Rouanet (1993).
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quanto do aumento de gastos públicos. Similar análise é feita no trecho 
A ruína (ROUANET, 1993, p. 47), no qual Rouanet menciona o longo 
e demorado projeto de revitalização do Forum des Halles, onde antes 
se localizava um mercado e hoje concentra, sob um shopping center, 
uma das principais conexões subterrâneas de trens e metrôs da cidade. 
Segundo o autor: 

Há pouco tempo, toda essa parte da cidade era uma vasta cratera, 
grandes buracos onde antes havia um mercado. Ruínas, em toda parte 
ruínas. Mas não está nisso a essência da cidade? Não é ela habitada 
pela virtualidade do declínio? (ROUANET, 1993, p. 47).

No trecho A exposição universal (ROUANET, 1993, p. 35), Rouanet 
relembra os palácios construídos para esse evento ocorrido em 1900. 
Além da própria estrutura arquitetônica em vidro e metal do teto do 
Grand Palais – um tipo de construção similar a das próprias passagens 
– Benjamin se interessou pelo fascínio despertado pelas exposições 
universais nas pessoas daquele contexto. Nessa reflexão, Benjamin recu-
pera um conceito de Marx, referindo-se ao poder atrativo da merca-
doria-fetiche, que seduz o operário aos prazeres consumistas do mundo 
burguês. Ao mesmo tempo em que diverte, as exposições universais 
cumprem uma função didática: elas convidam e ensinam as massas a 
se “impregnar pelo valor de troca dos produtos expostos” (ROUANET, 
1993, p. 36). Já no trecho O labirinto (ROUANET, 1993, p. 24), o flâneur 
de Rouanet é estimulado a consultar o mapa da cidade, tão logo deixa 
uma das passagens onde se encontrava: “Antes de sair da passagem, o 
flâneur consulta o plano de Paris, não porque não conheça de cor os 
mínimos pormenores da cidade, mas porque não há maior prazer que 
examinar o mais perfeito dos planos urbanos do mundo”16 (ROUANET, 
1993, p. 24-25). Em seguida, é mencionado o trecho em que Benjamin 
diz que não há salvação para aqueles que não se deixam seduzir pelo 
estudo desse mapa. 

16. A partir desse trecho, podemos estabelecer uma interessante conexão com Denis 
Wood: em um de seus textos, chamado Pleasure in the idea, Wood justamente comenta 
sobre o prazer suscitado pelo estudo que envolve os mapas. Cf. WOOD, 1987.
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A interpretação cartográfica de Rouanet sobre o projeto das Passagens 
é uma sugestão sedutora para um passeio filosófico pelas ruas de Paris, 
inspirado pelas reflexões de Benjamin. Seu mapa conduz o leitor pelas 
ruas, esquinas, praças, monumentos, pontes e galerias, estabelecendo 
uma relação topográfica entre os espaços reais da cidade e a obra de 
Benjamin. Tal como nos mapas literários descritos no capítulo 5, o mapa 
de Rouanet funciona como um instrumento diagramático que desperta 
novas interpretações sobre os temas desenvolvidos no projeto das Passa-
gens. Em outras palavras, novas camadas de significado são adicionadas 
à obra de Benjamin a partir do momento em que organizamos algumas 
de suas ideias em um plano cartográfico. Além disso, somos convidados 
a nos colocar no lugar do flâneur para percorrer o trajeto sugerido, ainda 
que estejamos a milhares de quilômetros de distância de Paris17.

Por outro lado, o mapa proposto por Rouanet não introduz elementos 
inovadores e questionadores da própria linguagem cartográfica. Pois, 
afinal, esse não é seu objetivo. O mapa do flâneur é somente um instru-
mento diagramático que potencializa a interpretação de certos aspectos 
espaciais da obra de Benjamin. Para esse propósito, um mapa simples e 
um traçado linear foi suficiente para representar visualmente elementos 
espaciais trabalhados por Benjamin18.

Contudo, a obra de Benjamin também tem inspirado outros autores 
a pensarem a própria maneira de se criar mapas. Como o pensamento 
desse filósofo pode nos ajudar a refletir sobre a linguagem cartográ-
fica? Que aparência teria um mapa inspirado no pensamento limiar de 
Benjamin? Quais seriam os critérios utilizados para se pensar um mape-
amento capaz de contemplar uma visão crítica da cidade? Poderíamos 

17. Aqui, percebe-se uma oportunidade de investigação: como poderíamos adaptar o mapa 
de Rouanet às plataformas digitais atuais? Que leituras semióticas seriam estimuladas se 
pudéssemos contrastar imagens contemporâneas (através da ferramenta Google Street 
View, por exemplo) com imagens históricas desses mesmos lugares percorridos pelo 
flâneur?

18. Sob o ponto de vista semiótico, a simplicidade de um diagrama não implica que os 
interpretantes gerados “estacionem” nos níveis emocionais e energéticos. Pelo contrário: 
por ser um instrumento ligado ao raciocínio, os diagramas também estimulam a criação 
de interpretantes lógicos. O tema dos diagramas foi trabalhado no capítulo 2.
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criar uma analogia entre o pensamento crítico de Benjamin e as práticas 
mapeamento alternativo?

7.7 Mapas: lugares de encontro e espaços de movimento

Outro comentador da obra de Benjamin que também elabora uma 
interpretação cartográfica do pensamento desse filósofo é o pesquisador 
Todd Presner, professor em línguas germânicas, literatura comparada 
e estudos judaicos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 
uma de suas publicações chamada Mobile Modernity: Germans, Jews, 
Trains, Presner (2007) propõe uma reflexão sobre a modernidade a 
partir do confronto de ideias entre pensadores de origem germânica 
e/ou judaica como Kafka, Heidegger, Arendt, Freud e Hegel. Presner 
ressalta os “espaços de encontros, trocas e contaminações” (PRESNER, 
2009, p. 297) entre esses pensadores, em busca de “geografias de simul-
taneidade ou constelações de possibilidades” (PRESNER, 2009, p. 297). 

Presner defende o seguinte argumento: há diversas técnicas para se 
trabalhar um conteúdo de caráter historiográfico. Essas técnicas pode-
riam ser aplicadas como uma forma de se explorar os diversos objetos da 
cultura, tais com os próprios textos filosóficos. A narrativa escrita, por 
exemplo, seria somente uma dessas escolhas. Poderíamos, de maneira 
análoga, criar uma colagem, um diagrama, uma pintura, um website, um 
filme etc. No entanto, interessa-lhe discutir a possibilidade de se usar 
mapas como ferramentas potencializadoras dessa investigação.

Para explicar sua proposta, Presner descreve um típico mapa de 
sistemas de transportes ferroviários. A estrutura em rede desse tipo de 
diagrama, com suas infinitas possibilidades de interconexões e sua aber-
tura descentralizada, enfatiza a importância do espaço e da mobilidade. 
Além da atenção ao movimento dos corpos, Presner reforça a identifi-
cação, nesse tipo de mídia, dos espaços percorridos e a visualização de 
narrativas dos deslocamentos. Dessa maneira, esse pesquisador sugere 
uma investigação da história e da cultura – presente, por exemplo, no 
embate entre autores judeus e alemães – apoiando-se em uma estrutura 
cartográfica:

Poderíamos perguntar: e se a história não fosse mais escrita (pelo me-
nos não exclusivamente) em uma prosa linear, mas sim composta por 
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espaços em rede de um sistema ferroviário? E se o passado fosse ma-
peado em cima e ao longo de ruas, bairros e territórios? E se a cultura 
fosse reconectada ao lugar? [...]. Como outros tipos de visualizações e 
mídias – sejam cartográficas, fílmicas ou hipermidiáticas – poderiam 
não somente expandir mas potencialmente romper com as normas 
da mídia impressa, talvez abrindo caminho para um ambiente mais 
aberto, transiente, flexível e em múltiplas camadas para se conceitu-
alizar e compor estudos históricos?19 (PRESNER, 2009, p. 298-299, 
tradução nossa).

No trecho acima, Presner lança uma série de conceitos que se 
tornaram centrais nos estudos sobre mapeamento profundo, tais como 
o uso de camadas, a exploração de dimensões temporais e a integração 
com outras mídias. Por ser um pesquisador também ligado às áreas 
de digital humanities e da geografia cultural, Presner se interessa pelas 
alternativas de mapeamento, capazes de romper com padrões de repre-
sentação linear da história. Como vimos anteriormente no capítulo 6, 
esse é um dos desafios perseguidos pelo mapeamento profundo: inves-
tigar modelos de visualização que permitam mapear o passado “em ruas, 
bairros e territórios”, a fim de reconectar a cultura com o lugar.

Para viabilizar esse projeto, Presner recorre, antes de mais nada, ao 
pensamento de Walter Benjamin. Segundo Presner, o método proposto 
em seu próprio livro possui um significativo débito à abordagem mate-
rialista e crítica de Walter Benjamin sobre os processos históricos, “um 
pensamento que começa e termina com as ruínas e os detritos da cultura 
moderna” (PRESNER, 2009, p. 297). Partindo dessas ruínas, acumuladas 
em camadas temporais como um palimpsesto, seria possível mapear 
histórias e narrativas que se proliferam nesses lugares de encontro e 
espaços de movimento.

19. Do original: “We might ask: What if history was no longer written (at least not 
exclusively) in linear prose but composed like the networked spaces of a railway system? 
What if the past was mapped onto and along streets, neighborhoods, and territories; 
what if culture was reconnected to place? [...] How might other kinds of visualizations 
and media—whether cartographic, filmic, or web-based—not only extend but potentially 
disrupt the normative medium of print, perhaps giving way to a more open, transient, 
flexible, and multilayered environment for conceptualizing and composing historical 
studies?”
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De acordo com Presner, esse tipo de mapeamento – que almeja 
alcançar uma profundidade histórica e que valoriza narrativas não 
lineares – assemelha-se estruturalmente ao próprio pensamento de 
Benjamin. No entanto, esse mapa benjaminiano não seria um mapa 
comum. Ao contrário do mapa Pharus, mencionado anteriormente, 
“as meditações urbanas de Benjamin não podem ser facilmente mape-
adas sobre a cidade em suas representações cartográficas tradicionais”20 
(PRESNER, 2009, p. 300, tradução nossa). Nesse sentido, Presner vai 
além do exercício cartográfico do flâneur proposto por Rouanet e sugere 
que deveríamos pensar em um suporte visual que pudesse corresponder, 
de maneira mais adequada, aos tipos de experiência que Benjamin privi-
legia em suas reflexões. Segundo Presner (2009, p. 301, tradução nossa):

Benjamin está preocupado com coisas que estão ausentes do mapa 
Pharus: estruturas sociais e econômicas, memórias de infância, emo-
ções, imagens fugazes, gostos e aromas, barulhos, texturas e outras 
experiências somáticas [...] As paisagens urbanas de Benjamin [...] 
são as histórias fragmentadas e não simultâneas que coexistem como 
‘camadas temporais’ num dado presente.21

Trata-se, no entanto, de um modelo cartográfico hipotético, de difícil 
concepção. Basicamente, o grande desafio consiste em pensar um mape-
amento que possa traduzir tanto experiências qualitativas ligadas ao 
espaço – sensórias e mnêmicas – quanto conexões históricas tempo-
ralmente fragmentadas. De maneira análoga, poderíamos imaginar um 
mapa com uma estrutura labiríntica, onde o desvio e a deriva também 
se incorporam à metodologia. Por fim, um mapa coerente com os prin-
cípios benjaminianos não pode deixar de explorar as experiências que se 
encontram nos limiares dos espaços urbanos.

20. Do original: “Benjamin’s urban meditations do not easily map onto the city or its 
traditional, cartographic representations.”

21. Do original: “Benjamin is concerned with things that are absent from the Pharus map: 
social and economic structures, childhood memories, emotions, fleeting images, tastes 
and smells, noises, textures, and other somatic experiences [...] Benjamin’s cityscapes [...] 
are the non-simultaneous, fractured histories that co-exist as ‘time layers’ in any given 
present.”
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A questão crítica permanece: como tal mapa (e, desse modo, a cons-
trução de sua história e a história do que ele representa) pode ser 
reanimado – ou seja, aberto ao infinito número de histórias não si-
multâneas contidas em cada rua, estrutura e edifício, as inumeráveis 
vozes e corpos que criam esses histórias através da suas interações 
e os contingentes encontros em tais espaços?22 (PRESNER, 2009, p. 
301, tradução nossa).

Como vimos anteriormente, há vários estudos sobre os mapas que 
tocam essas questões. Ou seja, sabemos que os mapas são poderosos 
aliados das narrativas, sejam elas ligadas aos textos literários ou à própria 
memória. Além disso, sabemos que o rompimento com as convenções 
da cartografia tradicional nos abre algumas possibilidades de leituras 
estéticas e políticas do espaço. É justamente nessa fresta que se inserem 
as pesquisas sobre o mapeamento profundo, descritas no capítulo 6, das 
quais Presner é um entusiasta. 

Nesse sentido, o mapeamento profundo (ou thick mapping, como 
ele prefere chamá-lo), lidaria com as expressões culturais que se mani-
festam em um determinado lugar, “bem como os seus movimentos, 
padrões de desenvolvimento, ambientes urbanos e as paisagens culturais 
e sociais, usando ferramentas extraídas da geografia, geologia, antropo-
logia, estudos culturais e etnologia”23 (PRESNER, 2007, p. 11, tradução 
nossa). Em outras palavras, o mapeamento profundo poderia ser um 
instrumento para investigação de certas expressões culturais tendo em 
vista suas articulações espaciais.

Tal exercício foi colocado em prática por Presner, em conjunto com 
outros pesquisadores, na elaboração do projeto HyperCities24, já mencio-
nado no capítulo anterior. Trata-se de um tipo de plataforma colabo-

22. Do original: “The critical question remains: How can such a map (and, thereby, the 
construction of its history and the history of what it represents) be re-animated—that is to 
say, opened to the infinite number of non-simultaneous histories contained in every street, 
structure, and building, the innumerable voices and bodies that made these histories 
through their interactions and contingent encounters in such spaces?”

23. Do original: “[...] deals with the cultural and linguistic expressions of people in a 
particular place as well as their movements, patterns of development, urban environments, 
and cultural and social landscapes using tools that pull from geography, geology, 
anthropology, cultural studies, and ethnology.”

24. Disponível em: <http://www.hypercities.com/>. Acesso em: 1 jun. 2017. 
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rativa de divulgação de estudos ligados ao espaço urbano. O projeto 
disponibiliza na internet um ambiente interativo de pesquisa e ensino, 
destinado a estimular a análise da história cultural, arquitetônica e urba-
nística das cidades. Os estudos publicados em HyperCities combinam, 
além de mapas, vídeos, textos, documentos, fotos e visualizações gráficas 
de dados. Os resultados do projeto também foram publicados em um 
livro (PRESNER et al., 2014). 

Em resumo, podemos concluir que a proposta de Presner consiste 
em usar a cartografia como método de investigação histórica. Para 
isso, o autor dialoga com as pesquisas sobre mapeamento profundo, 
que buscam desenvolver técnicas alternativas de mapeamento. Essas 
técnicas visam a alcançar outros aspectos relevantes aos estudos da área 
de spatial humanities, tais como narrativas que emergem dos lugares, 
propriedades qualitativas ligadas ao espaço e recortes temporais não 
lineares. Como abordamos no capítulo anterior, essa é uma preocupação 
geral dos pesquisadores interessados nessa vertente. No entanto, o que 
difere o trabalho de Presner das outras pesquisas sobre mapeamento 
profundo, é o interesse em apoiar seus argumentos em categorias benja-
minianas: “O que é muito mais relevante para as paisagens urbanas de 
Benjamin e uma parte central do thick mapping imaginado aqui são as 
histórias não simultâneas e fraturadas que coexistem como ‘camadas de 
tempo’ em qualquer presente”25 (PRESNER et al., 2014, p. 58).

7.8 Uma leitura benjaminiana sobre o mapeamento profundo

Podemos afirmar que o olhar investigativo de Benjamin para a cidade 
em busca de rastros da modernidade pode ser entendido como uma 
espécie de olhar cartográfico. Ainda que Benjamin não tenha traduzido 
esse pensamento em uma representação cartográfica propriamente dita, 
é possível detectar esse princípio imagético e diagramático em recortes 
de sua obra, especialmente em Rua de mão única e no livro das Passa-
gens. 

25. Do original: “What is far more relevant for Benjamin’s cityscapes and a central part of 
the ‘thick mapping’ imagined here are the non-simultaneous, fractured histories that co-
exist as ‘time layers’ in any given present.”
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Podemos também nos arriscar a dizer que esse olhar seria mais 
próximo de um exercício crítico de mapeamento. Em afinidade com 
as ideias da cartografia crítica, o estilo filosófico de Benjamin também 
busca um viés político, criticando convenções do pensamento ocidental 
positivista. Em uma de suas afirmações mais célebres, Benjamin propõe 
que a tarefa do materialista histórico consiste em “escovar a história a 
contrapelo” (BENJAMIN, 2012a, p. 245), ou seja, ir contra a trajetória 
corrente, percorrer o sentido inverso para revelar traços que se encon-
tram sob as camadas superficiais da leitura histórica tradicional. Não 
seria esse mesmo movimento que a cartografia crítica se propõe a fazer 
em relação à cartografia científica?

Ao associarmos o pensamento de Benjamin à cartografia crítica e, 
mais especificamente, ao mapeamento profundo, buscamos um emba-
samento conceitual para propormos uma discussão sobre os processos 
que envolvem o mapeamento de lugares. Sabemos que esse tipo de 
mapeamento incluiria uma série de pressupostos que tornariam árdua a 
sua materialização em um suporte visual consolidado. No entanto, acre-
ditamos que o desafio é válido e, no mínimo, suscitará reflexões sobre 
as representações cartográficas do espaço: como poderíamos conceber 
um mapa desse tipo? Sobre quais fundamentos ele deveria ser erguido? 
Como esse mapa poderia proporcionar uma interpretação alternativa da 
cidade? Assim sendo, este livro dialoga intimamente com o trabalho de 
Presner. Em sintonia com esse autor, também acreditamos na possibili-
dade de se pensar no processo de mapeamento profundo inspirado na 
filosofia materialista e crítica desenvolvida por Walter Benjamin. 

Contudo, há um aspecto nessa analogia entre o pensamento de 
Benjamin e a cartografia das cidades que requer atenção. Como aponta 
Willi Bolle (2000), Benjamin se concentrou nas metrópoles europeias 
do início do século XX. Trata-se de um contexto histórico e geográ-
fico distinto das cidades contemporâneas que se situam na periferia do 
eixo Atlântico Norte (como São Paulo, Cidade do México, Nova Déli, 
Pequim e Joanesburgo, por exemplo). De fato, poderíamos alegar que 
os problemas associados às metrópoles contemporâneas (incluindo a 
própria Paris) alcançaram uma outra escala, em comparação ao contexto 
em que Benjamin escreveu sobre as cidades. Mobilidade urbana, segu-
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rança, moradia, tolerância religiosa, lazer, poluição, são exemplos de 
temas que ganharam outra dimensão em nosso atual momento. Dado 
esse problema, o próprio Willi Bolle se pergunta: “Diante das diferenças 
históricas e geográficas entre os dois mundos, como extrair dos retratos 
benjaminianos de cidades um modelo também válido para a repre-
sentação de uma metrópole sul-americana?” (BOLLE, 2000, p. 33). De 
maneira análoga, poderíamos derivar algumas questões: como traduzir 
a figura do flâneur para os dias de hoje? Como as ruínas produzidas 
pelo capitalismo globalizado se manifestam nas cidades? Seria possível 
mapear a “aura” que pulsa na arte urbana e nas modalidades artísticas de 
intervenção nos espaços públicos da cidade? 

Embora aponte para um outro contexto, não há dúvidas de que o 
pensamento de Benjamin nos fornece subsídios conceituais para refle-
tirmos sobre a cidade contemporânea. Segundo Bolle (2000, p. 33), “[...] 
determinadas estruturas de nossas grandes cidades foram antecipadas, 
de modo visionário, pelas ‘radiografias’ da modernidade, de autoria de 
Benjamin”. Contudo, além das próprias considerações que Benjamin 
tece sobre a cidade de sua época, interessa-nos focalizar a maneira como 
esse pesquisador desempenha essa tarefa, ou seja, o seu método investi-
gativo. 

Ao fazer da cidade um laboratório de estudos, Benjamin propõe um 
método que exige do pesquisador a busca por índices que se manifestam 
na cidade a partir de uma postura arqueológica. “Como o flâneur de 
Benjamin, o pesquisador em deriva observa, recupera índices e marcas 
urbanas para analisá-los sob o impacto da descoberta daquilo que 
não se impõe à observação” (FERRARA, 2015, p. 124). Esses índices 
são frágeis, fugidios, que escapam ao olhar superficial e generalista do 
pesquisador apressado. Por essa razão, o tempo do flâneur é outro, mais 
lento, que contrasta com a velocidade dos transeuntes, dos automóveis, 
da informação digital imediata. Ao comentar sobre seu próprio método 
de pesquisa, Benjamin reforça o interesse pelos desvios de rota e para os 
detalhes que requerem uma outra noção de temporalidade:
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O que são desvios para os outros, são para mim os dados que deter-
minam a minha rota. – Construo meus cálculos sobre os diferenciais 
de tempo – que, para outros, perturbam as ‘grandes linhas’ da pesqui-
sa. (BENJAMIN, 2009, p. 499, fragmento [N 1,2]).

Dessa forma, “a descoberta daquilo que se esconde ou não se 
exibe na cidade nos leva a perceber suas distinções, heterogeneidades 
descontínuas e surpreendentes que fascinam o olhar e intrigam o 
conhecimento” (FERRARA, 2015, p. 124). A cidade – repleta não só 
de índices, mas também de incontáveis outras manifestações sígnicas 
– apresenta-se como um rico objeto de pesquisa da comunicação e da 
semiótica. Portanto, ao buscar compreender melhor os lugares por meio 
dos processos de mapeamento, nossa pesquisa encontrou em Walter 
Benjamin um roteiro epistemológico para explorar a cidade contempo-
rânea. Defendemos que esse roteiro passa, justamente, pelos conceitos 
de deambulação, arqueologia e montagem, que serão trabalhados nos 
capítulos seguintes.



Capítulo 8

Deambulação

8.1 A caminhada como mapeamento

Neste capítulo, desenvolvemos a ideia de que a deambulação1 urbana 
pode ser entendida como uma forma de mapeamento da cidade2. 
Trata-se de uma técnica que foi intensamente explorada por diferentes 
vanguardas artísticas ao longo do século XX. Na raiz dessas práticas, 
encontra-se a figura do flâneur, personagem analisado por Walter 
Benjamin, cujas principais referências remetem às obras de Baudelaire e 
de Edgard Allan Poe. O flâneur é o caminhante solitário que se perde no 
labirinto da cidade em busca de fragmentos e resquícios que se encon-
tram nos elementos banais das ruas, avenidas e galerias. Com base nas 
considerações de Bolle (2000), a figura do flâneur será tratada como um 
“instrumento de percepção e mapeamento da paisagem social” (BOLLE, 
2000, p. 21).

1. Neste livro, o termo deambulação extrapola a noção de “andar sem rumo”, sendo 
utilizado como sinônimo de flânerie: a ação de flanar a pé pela cidade com os sentidos 
aguçados, observando os detalhes inusitados do ambiente urbano.

2. Trechos deste capítulo foram apresentados por este autor no II Congresso de Estética e 
Teoria Crítica, realizado em 2020 na UFMT, com o título “O olhar estético do flâneur: das 
deambulações surrealistas à arte radicante”.
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Recuperamos também o trabalho dos situacionistas (JACQUES, 
2003): um movimento liderado por Guy Debord na década de 1960, que, 
dentre outros aspectos, desenvolveu a metodologia da deriva como um 
tipo de cartografia do ambiente urbano. Tanto Debord quanto Benjamin 
foram influenciados pelos surrealistas, em especial por Le paysan de 
Paris, obra de Louis Aragon (GAGNEBIN, 1997).

Tendo em vista essa noção de caminhada como prática estética 
(FABBRINI, 2015), as discussões deste capítulo irão mencionar as 
excursões promovidas pelo Dadaísmo e pelo Surrealismo nos anos 1910 
e 1920; a deriva situacionista nas décadas de 1950 e 1960; as peregrina-
ções da land art dos anos 1960 e 1970; e o nomadismo dos artistas radi-
cantes dos anos 1990 e 2000. Essas referências serão úteis para compor o 
argumento de que a deambulação pode ser entendida como um proce-
dimento de mapeamento profundo da cidade.

8.2 O flâneur

O flâneur é um personagem emblemático da burguesia urbana do 
final do século XIX, que despertou o interesse de Benjamin principal-
mente no contexto de elaboração do projeto das Passagens. O flâneur é  
o andarilho ocioso que aprecia a multidão, as vitrines das lojas, o movi-
mento das ruas. Seu passo segue em um ritmo lento, “contra o dina-
mismo excessivo” (BENJAMIN, 2015a, p. 56), uma vez que seu interesse 
está voltado para os detalhes. O flâneur é uma figura discreta e solitária 
que “busca refúgio na multidão” (BENJAMIN, 2009, p. 61). Trata-se de 
um personagem que apresenta uma refinada sensibilidade. Está asso-
ciado ao contato com a multidão, ao ócio, à alienação, à observação e, 
sobretudo, à caminhada (JENNINGS, 1987). A cidade de Paris, com 
suas luxuosas galerias e passagens, é o seu cenário mais representativo: 
perder-se em seus caminhos labirínticos é um de seus objetivos.

A figura do flâneur surge no século XIX, num contexto em que a 
cidade cresceu e se complexificou, a ponto de se tornar estranha até 
para seus próprios habitantes, motivando-os a consumir diversos tipos 
de guias e mapas (como apontamos no capítulo anterior), tal qual os 
turistas consomem os guias de viagem de hoje. Nesse período, o fenô-
meno da multidão era particularmente novo nas cidades. Porém, o 
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flâneur se destaca nessa massa de estranhos, justamente por se sentir à 
vontade nessa espécie de alienação. Seu olhar atento percebe as rápidas 
mudanças que ocorrem nas grandes cidades europeias: a iluminação das 
ruas, a abertura das avenidas, a modernização da rede de transportes, a 
popularização das grandes lojas de departamento. Nesse sentido, o olhar 
do flâneur reflete também um sentimento de melancolia, uma percepção 
de que a cidade já não é mais a mesma e que a sua própria figura perderá 
relevância diante da marcha do progresso e do poder sedutor das merca-
dorias. “A rua conduz o flâneur em direção a um tempo que desapa-
receu” (BENJAMIN, 2009, p. 461, fragmento [M 1, 2]). Dessa maneira, 
o flâneur está fadado a deixar as ruas para ocupar o interior das lojas, 
onde ele é seduzido a vagar “pelo labirinto das mercadorias como antes 
o fazia na cidade” (BENJAMIN, 2015a, p. 57). Segundo Benjamin, “as 
lojas de departamentos são a última paragem da flânerie. Na figura do 
flâneur a intelectualidade familiariza-se com o mercado” (BENJAMIN, 
2009, p. 61).

O olhar melancólico do flâneur se reflete em sua tentativa de encon-
trar o passado nos elementos banais da cidade. Para o flâneur, andar 
pelas ruas é uma maneira de tentar acionar, pela ressonância de seus 
passos sobre o asfalto, a memória de um passado particular (não neces-
sariamente seu próprio passado). Sob esse ponto de vista, seu gesto 
exploratório consiste em percorrer tanto o espaço quanto o tempo. 
“Virar para fora o forro do tempo é acima de tudo o trabalho do flâneur 
melancólico, um trabalho do olhar e da rememoração sobre a super-
fície do mundo (da cidade, o único possível no âmbito da Moderni-
dade) cheia de sinais opacos” (BARRENTO, 2013, p. 99). De acordo com 
Barrento (2013), o olhar do flâneur sobre os pormenores alimenta a sua 
memória e a sua experiência com férteis referências ao passado. A partir 
desse interesse em explorar vestígios do tempo através dos pequenos 
detalhes da cidade, a flânerie se aproxima do método arqueológico, que a 
complementa com o trabalho de escavação e ressignificação do passado.

Benjamin também sugere que a ação do flâneur não se resume a 
um mero vagar despretensioso: trata-se de uma forma de percepção 
da cidade, sensibilizando seus sentidos (sobretudo a visão) para gerar 
uma experiência sobre o espaço percorrido. O flâneur é, dessa maneira, 
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um “observador ambulante”, e a rua se torna um “dispositivo do olhar” 
(PEIXOTO, 2003, p. 101). Com os sentidos aguçados, “tudo o que acon-
teceu potencialmente neste espaço é percebido simultaneamente. O 
espaço pisca para o flâneur” (BENJAMIN, 2009, p. 463, fragmento [M 
1a, 3]). O olhar desenvolvido pelo flâneur procura superar a mera cons-
tatação visual dos estímulos da cidade para dotá-lo de uma dimensão 
cognitiva que está receptiva à surpresa e à curiosidade. “Nas leituras de 
cidades de Walter Benjamin encontramos o curioso olhar que deseja 
manter-se estrangeiro para poder ver, sem se acostumar com aquilo que 
vê” (FERRARA, 2015, p. 199). Com esse olhar, o flâneur de Benjamin 
supera o ponto de vista descompromissado do turista, pois seu intuito 
é compreender a cidade, e não somente vê-la. Segundo Peixoto (2003, 
p. 101), a ideia de que o sujeito ocupa um espaço e dirige seu olhar 
para múltiplas direções (ao invés de um ponto fixo) é uma característica 
essencialmente barroca.

Aquela embriaguez anamnésica, na qual o flâneur vagueia pela cida-
de, não se nutre apenas daquilo que lhe passa sensorialmente diante 
dos olhos, mas apodera-se frequentemente do simples saber, de dados 
inertes, como de algo experienciado e vivido. (BENJAMIN, 2009, p. 
462, fragmento [M 1, 5]).

Segundo Benjamin, a figura do flâneur compartilha analogias com 
outros perfis: “o botânico do asfalto” (BENJAMIN, 2015a, p. 39), interes-
sado em coletar e classificar as diferentes “espécies” do jardim urbano; o 
trapeiro ou catador (DIDI-HUBERMAN, 2015a, p. 117), interessado em 
coletar os resíduos materiais aparentemente insignificantes; o fisiono-
mista (PEIXOTO, 2003, p. 59), interessado em flagrar semelhanças entre 
a silhueta das cidades e o perfil de seus moradores; o detetive, interes-
sado em captar “as coisas fugidias” (BENJAMIN, 2015a, p. 43), seguindo 
pistas e vestígios. A aproximação com a figura do detetive é particular-
mente relevante, pois faz uma referência direta a Edgar Allan Poe e aos 
romances policiais. Para caracterizar o flâneur, Benjamin comenta sobre 
o lado ambíguo do personagem do conto O homem da multidão, de Poe. 
Por um lado, “o homem que se sente olhado por tudo e por todos, como 
um verdadeiro suspeito; de outro, o homem que dificilmente pode ser 
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encontrado, o escondido” (BENJAMIN, 2009, p. 465, fragmento [M 2, 
8]).

O célebre conto de Poe ‘O homem da multidão’ pode ser visto como 
uma espécie de radiografia do romance policial. Nele, a matéria nar-
rativa que envolve o crime não está presente. Ficou apenas a armadu-
ra: o perseguidor, a multidão, um desconhecido que organiza a sua 
deriva através de Londres de tal modo que permanece sempre no seu 
centro. Esse desconhecido é o flâneur. (BENJAMIN, 2015a, p. 50).

O flâneur sente-se à vontade nas ruas tal como o burguês em sua 
própria casa. Para Benjamin, há uma analogia entre a rua e o inté-
rieur: da mesma maneira que o burguês coleciona souvenirs e projeta 
suas lembranças nos objetos da sala e do quarto, o flâneur observa os 
elementos da cidade como signos que lhe são familiares: “as ruas são a 
morada do coletivo” (BENJAMIN, 2009, p. 468, fragmento [M 3a, 4]), 
“as boutiques parecem armários” (BENJAMIN, 2009, p. 466, fragmento 
[M 3, 4]), “as brilhantes e esmaltadas tabuletas das firmas comerciais são 
uma decoração de parede tão boa, senão melhor, quanto um quadro a 
óleo no salão do burguês [...], bancas de jornal, suas bibliotecas [...], o 
terraço do café é a sacada de onde ele observa o seu lar” (BENJAMIN, 
2009, p. 468, fragmento [M 3a, 4]). A sobreposição de espaços num 
mesmo lugar é, segundo Peixoto (2003, p. 108), um efeito da flânerie, 
transformando a cidade em paisagem. “Paisagem – é nisto que a cidade 
de fato se transforma para o flâneur. Ou mais precisamente: para ele, 
a cidade cinde-se em seus polos dialéticos. Abre-se para ele como 
paisagem e fecha-se em torno dele como quarto” (BENJAMIN, 2009, p. 
462, fragmento [M 1, 4]). Segundo Ferrari (2000, p. 269), essa é uma das 
contribuições do procedimento da flânerie: permitir identificar a expe-
riência individual com a coletiva. De acordo com Ferrara (2015, p. 193):

[...] as leituras têm sempre caráter metonímico e a visualidade se re-
duz ao resgate inesperado de pequenos detalhes quase inapreensíveis 
aos olhos desatentos mas, para Benjamin, constituem elementos ricos 
de sugestões de leituras que seduzem pela capacidade de apreender o 
inusitado e o inobservável.



LIMIARES DA CARTOGRAFIA246

Além da alusão ao Homem da multidão de Poe, o flâneur também é 
uma referência à obra de Baudelaire. “Ambos se concentram nas ruínas e 
nos fragmentos aos quais procuram conferir significados. Tanto o poeta 
alegórico barroco quanto o flâneur têm como objeto de sua ruminação 
o próprio processo de significação” (FERRARI, 2000, p. 266). Ainda 
segundo Ferrari, a modernidade em Baudelaire é caracterizada através 
de seus traços de transitoriedade e fugacidade, dois sintomas típicos da 
aceleração que torna as novidades obsoletas cada vez mais rapidamente. 
Por isso o flâneur é um típico personagem baudelairiano: uma figura dos 
limiares que vaga pelas ruas de Paris, seduzido pelas mercadorias, e que 
busca se reconciliar com o passado através da memória, mesmo sabendo 
que esse vínculo temporal nunca será autêntico e integral.

A interpretação de Benjamin sobre a figura do flâneur exerceu uma 
considerável influência em outros movimentos nas décadas seguintes. 
Particularmente, interessa-nos destacar os desdobramentos das errân-
cias urbanas nas vanguardas artísticas do século XX, uma vez que tais 
movimentos se relacionam com a ideia de mapeamento profundo de 
lugares.

8.3 As excursões dadaístas e as deambulações surrealistas

Ao explorar as experiências sensórias da cidade e sobrepor espaços 
para alcançar novos sentidos interpretativos, Benjamin aproxima o gesto 
do flâneur aos interesses dos dadaístas e surrealistas. Segundo Fabbrini 
(2015), na linhagem desses movimentos artísticos encontra-se o desejo 
de se “produzir a vida cotidiana enquanto obra de arte” (FABBRINI, 
2015, p. 1-2). Esse desejo percorre diversos movimentos artísticos que 
trabalharam a caminhada como expressão estética, em particular o 
Dadaísmo e o Surrealismo. 

De acordo com Fabbrini (2015), um grupo de artistas dadaístas, lide-
rado por Tristan Tzara, promoveu, em 1921, excursões para “lugares 
banais, insossos, de Paris ou seus arredores” (FABBRINI, 2015, p. 2). 
Um desses lugares, escolhidos por “critérios gratuitos” (FABBRINI, 
2015, p. 2), foi um “jardinzinho em torno da igreja Saint-Julien-le-
-Pauvre”. Segundo Careri (2002), ao praticar a caminhada justamente 
em Paris, os dadás recuperaram a tradição do flâneur, “o personagem 
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efêmero que, em sua rebelião contra a modernidade, matava o tempo 
ao apreciar as manifestações do absurdo e do incomum vagando pela 
cidade”3 (CARERI, 2002, p. 73, tradução nossa). As caminhadas do 
flâneur descritas por Benjamin podem ser compreendidas como uma 
expressão artística que se inscreve diretamente tanto no espaço quanto 
no tempo, em vez de fixar-se em uma mídia específica. O Dadaísmo (e 
as vanguardas subsequentes) partiram dessa interpretação e elevaram a 
tradição da flânerie a um outro patamar estético.

Segundo Careri (2002), o Dadaísmo explicitou, pela primeira vez, a 
rejeição da arte ao seus espaços originalmente atribuídos ao reivindicar 
o protagonismo do espaço urbano. Os artistas do Dadaísmo não propu-
seram intervenções locais, inserindo ou removendo objetos banais 
no espaço, mas trouxeram os próprios artistas para o local específico. 
Essa operação, no entanto, praticamente não deixou traços, registros, 
documentos ou mesmo mapas. Mesmo assim, as excursões dadaístas 
demonstraram uma relevante mudança: da representação do movimento, 
passou-se à prática do movimento nos espaços reais. Ainda de acordo 
com esse autor, as visitas dadaístas foram uma das ferramentas inspira-
doras para subsequentes movimentos de vanguarda nos anos seguintes. 
O interesse em transformar a travessia do espaço num gesto estético em 
si mesmo questionou o lugar tradicional da arte como representação.

O primeiro readymade urbano dadá marca a passagem da representa-
ção do movimento para a construção de uma ação estética a ser efe-
tuada na realidade da vida cotidiana. Nos primeiros anos do século, o 
tema do movimento se tornou uma das principais áreas de pesquisa 
das vanguardas.4 (CARERI, 2002, p. 70, tradução nossa).

Para os surrealistas, a deambulação também pode ser entendida 
como uma desorientação ou perda de controle, uma espécie de estado 

3. Do original: “[...] that ephemeral character who, in his rebellion against modernity, 
killed time by enjoying manifestations of the unusual and the absurd, when wandering 
about the city.”

4. Do original: “The first Dada urban readymade marks the passage from the representation 
of motion to the construction of an aesthetic action to be effected in the reality of everyday 
life. In the first years of the century the theme of motion had become one of the main areas 
of research of the avant-gardes.”
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de hipnose que se alcança por meio da caminhada (CARERI, 2002, 
p. 81-82). É um meio pelo qual entramos em contato com uma parte 
inconsciente do território. Trata-se de um tipo de escrita automática no 
espaço real, capaz de revelar zonas inconscientes ou memórias ocultas 
da cidade. Esse caráter onírico e alterado da consciência despertou um 
particular interesse dos surrealistas pela caminhada. Assim, as deambu-
lações em grupo nos arredores de Paris se tornaram uma prática comum 
dos surrealistas, cujo foco era investigar a parte “inconsciente” da cidade 
(CARERI, 2002, p. 83). Apoiando-se num dos gestos mais naturais utili-
zados pelo homem em seu cotidiano – a caminhada –, os surrealistas 
buscaram explorar as zonas da cidade que fogem às representações 
planejadas e tradicionais.

Os surrealistas acreditavam que o espaço urbano poderia ser atraves-
sado tal como nossa mente, que uma realidade não visível poderia se 
revelar na cidade (...) A cidade surrealista é um organismo que pro-
duz e oculta territórios a serem explorados, paisagens para se perder 
e para experimentar continuamente a sensação de deslumbramento 
cotidiano.5 (CARERI, 2002, p. 87-88, tradução nossa).

Uma obra de referência para as deambulações surrealistas foi o 
livro Le paysan de Paris, publicado por Louis Aragon em 1926. O livro 
promove uma interessante inversão de papéis ao descrever a figura 
de um camponês – um personagem normalmente alheio ao contexto 
urbano – que circula pela metrópole parisiense. O livro é uma espécie 
de guia sobre a cidade moderna, descrevendo lugares a partir de frag-
mentos da vida cotidiana. Por outro lado, o livro se afasta dos guias 
turísticos tradicionais ao promover uma leitura muito mais voltada para 
a desorientação, para o indecifrável e para os lugares banais da cidade. 
O livro não possui uma narrativa linear clara, sendo todo construído, tal 
qual Rua de mão de única de Benjamin, em torno de referências geográ-
ficas. Segundo Solnit (2000, p. 207, tradução nossa), O Paysan de Paris 

5. Do original: “The Surrealist believed that urban space could be crossed like our mind, 
that a non-visible reality can reveal itself in the city [...] The Surrealist city is an organism 
that produces and conceals territories to be explored, landscapes in which to get lost and 
to endlessly experience the sensation of everyday wonder.”
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“demonstrou o quão rico o tema da cidade, em si mesmo, era para o 
vagar, seja a pé ou na imaginação”6.

Por essas razões, o livro de Aragon foi uma das principais inspira-
ções de Walter Benjamin na elaboração de seu projeto das Passagens 
(SOLNIT, 2000). O personagem que vaga pelas ruas, avenidas, lojas, 
prostíbulos e galerias da cidade é um personagem que se encontra no 
limiar do sonho e da realidade. Ao refletir sobre a noção de limiares 
(trabalhada no capítulo anterior), Benjamin cita um trecho do livro de 
Aragon, que exalta justamente os efeitos hipnóticos típicos da deam-
bulação: “como agrada ao homem, manter-se no limiar das portas da 
imaginação” (BENJAMIN, 2009, p. 535, fragmento [O2a,1]).

Segundo Gagnebin (1997, p. 155), “o resultado dessa operação 
provocativa e jubilatória é este texto labiríntico sobre o labirinto da 
cidade e sobre o labirinto do pensar”. Na opinião dessa autora, o livro 
reforça que a errância – não somente no sentido de vagar sem rumo, 
mas principalmente no sentido de cometer erros – constitui-se em um 
gesto de aprendizagem pela perda das referências conhecidas. A explo-
ração ousada pelos caminhos inusitados, com o espírito aberto ao erro, 
é uma forma de conhecimento que abraça o medo da incompletude da 
razão. A errância, nesse sentido, pode ser entendida como um método 
heurístico.

A cidade como palco do inconsciente não é mais o lugar regrado e 
seguro das certezas racionais (duramente conquistadas, aliás), mas 
sim a paisagem esburacada e fugidia do desejo: ruínas a serem des-
cobertas e interpretadas como na arqueologia, rastros a serem deci-
frados e (per)seguidos como num romance de detetive ou de cowboy. 
(GAGNEBIN, 1997, p. 160). 

8.4 A deriva situacionista

Alguns anos mais tarde, já no período pós-guerra, a cidade de Paris 
continuou a inspirar artistas a mapear o espaço urbano através da cami-
nhada. Entre as décadas de 1950 e 1960, surge ali o situacionismo, tendo 
Guy Debord como seu integrante mais conhecido. A principal crítica do 

6. Do original: “Paysan de Paris demostrated how rich a subject the city itself was for 
wandering, on foot and in the imagination.”
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grupo se dirigiu ao movimento moderno da cidade funcional – repre-
sentado principalmente pela figura de Le Corbusier –, cuja proposta 
arquitetônica e urbanística se fundamentava em um planejamento 
racional exacerbado, separando a cidade geograficamente em funções 
específicas de trabalho, lazer, moradia e deslocamento. Em oposição 
a essa tendência, os situacionistas se voltaram para as experiências 
efêmeras de apreensão do espaço urbano (JACQUES, 2003). Para isso, 
eles propuseram as noções de psicogeografia e deriva, ambas suportadas 
pela deambulação urbana.

Os situacionistas chegaram a uma convicção exatamente contrária à 
dos arquitetos modernos. Enquanto os modernos acreditaram, num 
determinado momento, que a arquitetura e o urbanismo poderiam 
mudar a sociedade, os situacionistas estavam convictos de que a 
própria sociedade deveria mudar a arquitetura e o urbanismo. (JAC-
QUES, 2003, p. 19).

A psicogeografia é uma abordagem heurística de descoberta da 
cidade, que adota tanto critérios subjetivos quanto objetivos, supor-
tada pelo método da deriva. Segundo os situacionistas, a psicogeo-
grafia é entendida como o “estudo dos efeitos exatos do meio geográ-
fico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre 
o comportamento afetivo dos indivíduos” (JACQUES, 2003, p. 22). 
A psicogeografia propõe-se a compreender o relacionamento afetivo 
com a cidade. A deriva, por sua vez, “se apresenta como uma técnica 
de passagem rápida por ambiências variadas” (JACQUES, 2003, p. 87), 
um método que permite a criação de mapas através da caminhada pelos 
ambientes urbanos, observando as variações na percepção da cidade e 
nos sentimentos afetivos do pedestre (CARERI, 2002). Esse procedi-
mento pressupõe a formação de um pequeno grupo de “exploradores” 
que perambulam pela cidade, seguindo inusitados traços da paisagem 
urbana, tais como uma determinada cor, um detalhe arquitetônico ou 
mesmo encontros casuais. Com base no método da deriva, artistas e 
cartógrafos urbanos poderiam mapear pontos de interesse e outras arti-
culações espaciais da cidade que não necessariamente correspondem a 
uma cartografia de espaços estáveis. Além disso, a deriva é um método 
que também procura flagrar as manifestações imprevistas, singulares e 
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informais (FERRARA, 2015). Portanto, a deriva surge como um proce-
dimento original de mapear a cidade: um processo de descoberta de 
lugares, que atraiu muitos outros artistas da map art nas décadas 
seguintes.

Os conceitos de psicogeografia e deriva não promovem um planeja-
mento da cidade, mas sim um estímulo prático ao uso e à apropriação 
do espaço urbano. Segundo Jacques (2003), o termo situacionismo se 
origina da ideia de construção de situações para se chegar a uma espécie 
de transformação revolucionária da vida cotidiana. Por vislumbrar uma 
maneira um pouco mais concreta de se construir situações no espaço 
cotidiano, os situacionistas criticaram os surrealistas, rejeitando a cele-
bração do inconsciente e do sonho. De acordo com os situacionistas, o 
espaço urbano é um território passional e objetivo, mais do que mera-
mente um espaço do inconsciente e da subjetividade. Por isso, não se 
deveria mais “sonhar” a cidade, e sim “agir” sobre ela (CARERI, 2002, 
p. 92).

A deriva situacionista não pretendia ser vista como uma atividade 
propriamente artística, mas sim como uma técnica urbana situa-
cionista para tentar desenvolver na prática a ideia de construção de 
situações através da psicogeografia. A deriva seria uma apropriação 
do espaço urbano pelo pedestre através da ação do andar sem rumo. 
A psicogeografia estudava o ambiente urbano, sobretudo os espaços 
públicos, através das derivas e tentava mapear os diversos compor-
tamentos afetivos diante dessa ação básica do caminhar na cidade. 
(JACQUES, 2003, p. 22).

Guy Debord e seus camaradas produziram alguns mapas usando o 
método da deriva. O mais conhecido foi o The Naked City7, que recebeu o 
subtítulo Illustration de l’hypothèse des plaques tournantes (ilustração da 
hipótese das placas rotativas, em tradução livre). Criado por Debord em 
1957, a imagem foi construída a partir de recortes de mapas da cidade de 
Paris, espalhados em uma folha branca de uma maneira aparentemente 
aleatória, como se fossem blocos ou placas. As placas estão conectadas 
entre si por meio de várias setas vermelhas de diferentes espessuras. 

7. Disponível em: <http://www.spontaneous-architecture.org/2013/02/guy-debord-
theory-of-derive.html>. Acesso em: 13 nov. 2017.
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Segundo Jacques (2003, p. 23), o subtítulo se refere às “placas giratórias e 
manivelas ferroviárias responsáveis pela mudança de direção dos trens”. 
As placas representam as “unidades de ambivalência” da cidade e suas 
posições não correspondem às posições geográficas originais de Paris. 
Por sua vez, as setas registram as diferentes rotas das derivas, os cami-
nhos espontâneos que poderiam levar o caminhante pelos arredores 
indicados, contrastando com as conexões e trajetos “oficiais”. 

De acordo com Careri (2002), a cidade “nua” e recortada se revela 
por meio da deriva. Os pequenos recortes de bairros e regiões flutuam 
no vazio, tornando-se placas à deriva, sendo atraídas ou reprimidas pela 
tensão contínua das relações afetivas do caminhante. As distâncias entre 
as placas, a espessura e o volume das setas indicam, portanto, os resul-
tados afetivos percebidos durante a deriva. “A cidade é uma paisagem 
física construída por meio de buracos, partes inteiras foram esquecidas 
ou intencionalmente suprimidas para construir uma infinidade de 
possíveis cidades no vazio”8 (CARERI, 2002, p. 104, tradução nossa).

Os mapas dos situacionistas, gerados a partir de derivas efetivamente 
realizadas por seus membros, não tinham a pretensão de substituir ou 
concorrer com os mapas tradicionais, construídos a partir de parâme-
tros formais da geografia. Segundo Jacques (2003, p. 24), esses mapas: 

[...] apenas ilustravam uma nova maneira de apreender o espaço ur-
bano através da experiência afetiva desses espaços. Tais mapas, expe-
rimentais e rudimentares, desprezavam os parâmetros técnicos ha-
bituais pois estes não levam em consideração aspectos sentimentais, 
psicológicos ou intuitivos, e que muitas vezes caracterizam muito 
mais um determinado espaço do que os simples aspectos meramente 
físicos, formais, topográficos ou geográficos.

Nesse sentido, tanto The Naked City quanto Le monde au temps des 
surréalites (analisado no capítulo 3) se constituem referências funda-
mentais para a map art, valorizando aspectos estéticos, afetivos e polí-
ticos da representação cartográfica. Ambos desafiam as regras de repre-
sentação dos mapas para propor leituras alternativas do espaço. No caso 

8. Do original: “The city is a physic landscape constructed by means of holes, entire parts 
are forgotten or intentionally suppressed to construct an inifity of possible cities in the 
void.”
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específico de The Naked City, a descoberta da cidade surge da cami-
nhada, cujo método da deriva acaba por estimular uma outra maneira 
de compreender a articulação entre ruas, avenidas, bairros, praças. Sob 
o ponto de vista dos situacionistas, essa articulação ocorre através de 
ligações afetivas ou intuitivas, desenvolvidas com base na nossa própria 
experiência corporal com a cidade.

8.5 Land art e arte radicante

A dembulação como recurso estético também foi preponderante em 
outros movimentos artísticos da segunda metade do século XX. Reivin-
dicando a experiência do espaço vivido e a larga escala da paisagem, a 
chamada land art promoveu uma série de caminhadas em regiões inós-
pitas e nas periferias urbanas. De acordo com Careri (2002), a land art 
incorporou procedimentos e técnicas da arquitetura e da escultura para 
a transformação do território, interferindo na natureza e construindo 
paisagens artificiais. Trata-se de um movimento artístico que explicita-
mente procurou retirar a arte de seus lugares institucionalizados para 

Figura 48: The Naked City.
Fonte: Spontaneous Architecture.
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dialogar mais intensamente com a arquitetura e com a paisagem. Nessa 
corrente, a fruição estética requer uma percepção integrada entre a obra 
e o lugar. “Assim, o lugar assume um papel preponderante e os artistas 
encontram novas espacialidades para as suas intervenções artísticas, 
para além dos espaços da galeria” (FRANCO, 2014, p. 170).

São obras significativas desses movimentos: Spiral Jetty9, de Robert 
Smithson, e A Line Made by Walking10, de Richard Long. Nessas obras, 
bem como no próprio mapa de Guy Debord, os artistas traçam percursos 
que remetem à experiência corporal sobre o espaço. Os rastros criados 
funcionam como índices da presença do artista naquele local, condu-
zindo-nos através da caminhos difusos e labirínticos (próprios da 
deriva) ou contínuos e precisos, como em Smithson e Long.

Tanto Richard Long quanto Robert Smithson foram artistas ligados à 
cartografia e ao mapeamento. Segundo Denis Wood (2010a), Smithson 
foi um estudioso do tema e a presença dos mapas está profundamente 
incorporada em sua obra. Além de A line made by walking, Richard 
Long também criou outras obras inspiradas em mapas, como Stepping 
Stones11, de 1976. Em 1994, Long escreveu um texto chamado Notes on 

9. Disponível em: <https://www.diaart.org/visit/visit/robert-smithson-spiral-jetty>. 
Acesso em: 27 set. 2017.

10. Disponível em: <http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.
html>. Acesso em: 27 set. 2017.

11. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-stepping-stones-al00217>. 
Acesso em: 27 set. 2017.

Figura 49: Spiral Jetty (1970)
Fonte: Dia Art Foundation.

Figura 50: A line made 
by walking (1967).

Fonte: website do artista.
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maps, no qual o artista aponta diversos elementos que dizem respeito 
tanto à deambulação como método como também às propriedades 
discutidas pelo mapeamento profundo, como a construção em camadas 
e as conexões com a história dos lugares.

Um mapa pode ser usado para fazer uma caminhada.  
Um mapa pode ser usado para fazer uma obra de arte.  
Os mapas possuem camadas de informações; eles mostram história, 
geografia, a nomeação de lugares.  
Um mapa é uma combinação artística e poética de imagem e lingua-
gem.  
Para mim, um mapa é uma alternativa potente para uma fotografia, 
mas tem uma função diferente.  
Pode mostrar a ideia de um trabalho inteiro, não um momento. 
Pode mostrar tempo e espaço em uma obra de arte.  
A distância, os dias de caminhada, os acampamentos, a forma de 
andar, podem ser mostrados em uma imagem concisa mas rica. 
Em alguns dos meus trabalhos, acho os melhores lugares sobre uma 
ideia em particular olhando primeiro para um mapa.  
Um mapa pode decidir o lugar e a ideia, um ou ambos.  
Os mapas podem ser lidos de muitas maneiras diferentes, eles são 
um idioma universal padrão.  
Eu gosto de pensar que meu trabalho em um mapa existe igualmente 
com todas as outras informações sobre ele.  
Em uma longa caminhada, um mapa se torna um objeto familiar e 
confiável, algo para olhar infinitamente, sem tédio.  
Posso observar o futuro planejado e o passado completo.  
Um mapa é leve.  
Um mapa poderia salvar minha vida. (LONG, 2002, p. 84).

Tanto na land art quanto no próprio situacionismo, o corpo deve 
percorrer o espaço, e não simplesmente contemplar o objeto exposto, tal 
como uma entidade externa. Nessas obras, a ação de caminhar é prepon-
derante. E seus rastros são muito bem demarcados, indicando caminhos 
e percursos de exploração. A deambulação como recurso estético mani-
festa-se como um desejo tanto de compreensão como de intervenção 
no espaço, que passa a ser percebido como algo preenchido de signifi-
cados, e não meramente preenchido de coisas (CARERI, 2002, p. 26). 
De acordo com Peixoto (2003), a construção da percepção da obra e a 
apreensão do espaço requerem um caminhante em movimento, e não 
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um olhar estático. Nas palavras de Richard Long (apud CARERI, 2002, 
p. 150, tradução nossa), 

O mundo se tornou um imenso território estético, uma tela enorme 
onde se desenha pela caminhada. A superfície não é mais uma página 
branca, mas um complexo design de sedimentações histórias e geo-
gráficas, sobre o qual simplesmente adicionamos mais uma camada.12

Recuperando o conceito de arte radicante de Nicolas Bourriaud, 
Fabbrini (2015) menciona a influência que todas essas manifestações 
estéticas baseadas em deslocamentos geográficos exerceram nos artistas 
contemporâneos. O termo radicante se refere às raízes rizomáticas 
de certas plantas, permitindo-as sobreviver ao serem replantadas. “O 
artista radicante seria, por analogia, aquele que, não fincando raízes em 
um só território, possibilitaria, com seu nomadismo, ‘trocas culturais’” 
(FABBRINI, 2015, p. 7). A marca da arte radicante é a discussão sobre a 
mobilidade, o nomadismo e as fronteiras de um mundo caracterizado, 
dentre outras coisas, por fluxos de capital, fluxos migratórios e fluxos 
comunicacionais. “Os artistas radicantes seriam, portanto, ‘inventores 
de percursos’, nômades que, amealhando signos, constituiriam novas 
‘paisagens culturais’” (FABBRINI, 2016, p. 5).

Fabbrini (2016) cita inúmeros artistas que dialogam com as ques-
tões referentes à arte radicante de Bourriaud. Em particular, desta-
camos o trabalho de Francis Alÿs, um artista belga radicado no México. 
Suas performances possuem intensa relação com o gesto da deambu-
lação urbana. Por exemplo, em Sometimes Making Something Leads to 
Nothing (1997), Alÿs arrastou um bloco de gelo pelas ruas da cidade 
do México13, até o seu completo derretimento. Em VW Beetle (2003), 
o artista empurra um Fusca pelas ruas de Wolfsburg14. Em Reel/Unreel 
(2011), o artista convoca vários garotos da periferia de Kabul, no Afega-

12. Do original: “The world becomes an immense aesthetic territory, an enormous canvas 
on which to draw by walking. A surface that is not a white page, but an intricate design of 
historical and geographical sedimentation on which to simply add one more layer.”

13. Disponível em: <http://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-
nothing/>. Acesso em: 27 set. 2017.

14. Disponível em: <http://francisalys.com/vw-bettle/>. Acesso em: 27 set. 2017.
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nistão, para brincar pelas ladeiras da cidade com um rolo de película 
cinematográfica, que vai se desenrolando à medida que os garotos o 
empurram como um pneu ou uma roda15. 

Em The Green Line (2004), Alÿs propôs uma performance16 que 
evoca uma reflexão crítica sobre o tema dos mapas e da artificialidade 
das fronteiras. O título da performance se refere a uma demarcação 
criada em 1949 devido a um acordo de armistício entre Israel e seus 
vizinhos. A linha foi desenhada por um comandante militar, usando um 
lápis verde em um mapa (HARMON, 2009), a fim de separar territó-
rios palestinos em disputa na Cisjordânia. Essa demarcação gerou um 
grande impacto na população local, afetando os moradores de ambos os 
lados em questões administrativas, culturais, religiosas e de segurança. 
Embora essa linha de demarcação tenha sido oficialmente removida 
algumas décadas mais tarde, seus efeitos ainda estão presentes. Desde 
então, a linha tornou-se um claro exemplo de como uma decisão arti-
ficial sobre um mapa poderia impor relações de poder sobre um terri-
tório. Em 2004, Alÿs caminhou pela região afetada, derramando uma 
tinta verde no chão. Um vídeo foi gravado durante o seu trajeto ao longo 
de uma distância de 24 quilômetros. Seu gesto ressalta o contraste entre 
conceber uma fronteira em um mapa e a perceber fisicamente em um 
lugar real (RIBEIRO, 2017b).

15. Disponível em: <http://francisalys.com/reel-unreel/>. Acesso em: 27 set. 2017.

16. Disponível em: <http://francisalys.com/the-green-line/>. Acesso em: 17 nov. 2017.

Figura 51: Reel/Unreel (2011).
Fonte: website do artista.

Figura 52: The Green Line (2004).
Fonte: website do artista.
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A arte radicante é um exemplo de manifestação estética que recupera, 
dentre outras características, a ênfase na deambulação, tendo como refe-
rência tanto a figura do flâneur quanto as derivas. Por outro lado, o foco 
dos artistas contemporâneos se volta para as discussões sobre o mundo 
contemporâneo, como a ocupação do território, o controle das fron-
teiras, o nomadismo, a alteridade e as heterotopias, e não mais as utopias 
políticas típicas das vanguardas da primeira metade do século XX. A 
referência que a arte radicante faz ao rizoma também não é fortuita. 
O rizoma é uma das metáforas mais conhecidas da obra de Deleuze e 
Guattari, dois filósofos que se aprofundaram em temas ligados à espa-
cialidade, à territorialidade e ao nomadismo. Em um texto que se tornou 
referência para os estudos das cartografias alternativas, Deleuze e Guat-
tari (1995) afirmam: 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmon-
tável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. 
Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 
natureza, pode ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma for-
mação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como 
uma obra de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma 
meditação. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 22).

8.6 A deambulação como observação participante

O panorama descrito nos tópicos anteriores procurou evidenciar 
que a deambulação pode constituir uma forma de mapeamento. No 
entanto, esse método de caráter qualitativo abraça a errância, a deriva, 
a atenção aos detalhes, a valorização do trajeto e a importância da 
presença corporal do próprio cartógrafo no território a ser mapeado. 
Nesse sentido, podemos sugerir uma afinidade da deambulação com a 
observação participante, um dos métodos qualitativos apontados por 
Kitchin et al. (2012) como um dos principais procedimentos utilizados 
para mapear lugares.

Segundo Kawulich (2005) a observação participante se insere nos 
chamados estudos etnográficos e é frequentemente associada tanto aos 
temas da antropologia quanto da sociologia, principalmente no estudo 
de comunidades locais. Atualmente, esse método tem sido aplicado em 
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uma ampla gama de outras áreas interessadas em procedimentos mais 
qualitativos de coleta e análise de dados. Pode-se definir a observação 
participante como uma descrição sistemática de eventos, comporta-
mentos e artefatos referentes a um determinado recorte, produzida a 
partir de um trabalho de campo. Tal procedimento habilitaria o pesqui-
sador a aprender por meio da observação atenta e da sua própria parti-
cipação e inserção local. Portanto, a observação participante sugere que 
o processo de aprendizado do pesquisador requer sua exposição e seu 
envolvimento direto com o ambiente.

Foge ao nosso escopo nos aprofundarmos nas vantagens e desvan-
tagens desse método em específico, bem como nas questões éticas que 
envolvem o contato direto do pesquisador com o objeto a ser investi-
gado. Nesse sentido, o trabalho de Kawulich (2005) oferece um exce-
lente panorama introdutório ao tema. No entanto, torna-se pertinente 
ressaltar as afinidades desse método com o trabalho de campo dos cartó-
grafos. Kitchin et al. (2012), empenhados em reforçar o mapeamento 
como processo, apontam a observação participante como um dos proce-
dimentos que pode contribuir para uma percepção mais aprofundada 
dos lugares a partir do momento em que insere o cartógrafo em seu 
próprio objeto de pesquisa. Há, nesse argumento, uma crítica à carto-
grafia desenvolvida unicamente em laboratório, com o apoio exclusivo 
de um instrumental técnico e computacional (WOOD, 2015).

A deambulação como método, portanto, indica uma proposta de 
mapeamento que ocorre no nível da rua, e não necessariamente pelo 
olhar perpendicular dos satélites e do sensoriamento remoto. É uma 
proposta que coloca o corpo como protagonista e valoriza a mediação 
dos sentidos e o esforço físico das próprias pernas como elementos 
fundamentais na construção da percepção espacial. Ao exigir o deslo-
camento do pesquisador, a deambulação pode ser entendida como uma 
“estratégia metodológica empírica da cidade”, que nos permite, in loco, 
“apreender na própria pele o impacto das diferenças dos lugares que 
desenham, sobre o corpo, suas características” (FERRARA, 2015, p. 
167). Por essa razão, a deambulação se apresenta como um dos métodos 
recomendados para a criação de mapeamentos profundos na cidade. 
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8.7 A deambulação no mapeamento profundo 

As reflexões sobre o mapeamento profundo estimulam a ideia de 
que a construção desse tipo de mapeamento requer a ação física do 
cartógrafo, que, para conhecer e identificar os lugares de uma deter-
minada região da cidade, deve se envolver pessoalmente, caminhando 
e traçando linhas no labirinto urbano. Do ponto de vista do leitor, um 
mapa profundo também poderia ser um estímulo à redescoberta dessas 
rotas propostas pelo cartógrafo, caminhando pelos lugares e usando os 
mapas como guias. 

A deambulação pressupõe que os mapas devem estimular a desco-
berta de lugares por meio da própria ação de andar. A construção de 
lugares nas cidades se torna mais rica quando seus atores se engajam 
nessa atividade. Andar pelas ruas, avenidas, praças, becos, galerias, 
parques e outros espaços urbanos consiste em um gesto de natureza 
essencialmente pública, no qual cidadãos expõem seus próprios corpos 
ao contato com a alteridade da cidade. 

Segundo Solnit (2000), o contato do próprio corpo com o espaço 
urbano através da caminhada se configura como um gesto político 
no contexto contemporâneo das grandes cidades ou, nas palavras da 
autora, um “desvio subversivo” (SOLNIT, 2000, p. 12). Solnit argumenta 
que os espaços públicos e a própria organização da cidade em torno dos 
ambientes fechados dos carros, dos escritórios e dos lares inibe a desco-
berta pela deambulação. Nesse sentido, entender a caminhada pelo seu 
lado subversivo implica imaginar que os mapeamentos que daí surgem 
contemplariam mais os usos da cidade do que suas funções (FERRARA, 
2015). “Caminhar pelas ruas é a ação que conecta a leitura de um mapa 
com vida de um indivíduo, o microcosmo pessoal com macrocosmo 
público; o caminhar cria sentido para o labirinto ao nosso redor”17 
(SOLNIT, 2000, p. 176, tradução nossa). A ação de caminhar também 
estimula o desenvolvimento de um conhecimento espacial, tátil e social 

17. Do original: “Walking the streets is what links up reading the map with living one’s 
life, the personal microcosm with the public macrocosm; it makes sense of the maze all 
around.”
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do ambiente urbano. É um movimento fortemente localizado, mas ao 
mesmo tempo nos expõe a culturas e espaços distantes (BISSEN, 2014).

Ao exaltar a caminhada como mapeamento, Solnit recupera a 
pesquisa de Walter Benjamin sobre a cidade e sobre a figura do flâneur. 
Segundo a autora, a obra de Benjamin indica que a investigação da 
cidade requer a ação de vagar e percorrer seus próprios interiores, uma 
proposta que contrasta com a noção de ordem temporal e cronologias 
lineares. Solnit cita o desejo de Benjamin de imaginar que sua própria 
vida poderia ser diagramada como um mapa ou um labirinto, “como se 
o espaço fosse sua estrutura organizadora primária ao invés do tempo”18 
(SOLNIT, 2000, p. 197, tradução nossa). Além de Benjamin, a autora 
também cita outras importantes referências sobre o tema, tratadas nos 
tópicos anteriores, como os surrealistas e os situacionistas. Outro autor 
que também merece menção é Michel de Certeau, em sua reflexão sobre 
as práticas do cotidiano (CERTEAU, 2003). Segundo Solnit, a proposta 
de Certeau trata a cidade como uma linguagem. Nesse sentido, os pedes-
tres e caminhantes são os praticantes ativos dessa linguagem urbana.

No entanto, a ideia de mapeamento através das deambulações e 
derivas urbanas no contexto das megalópoles contemporâneas não é 
unânime. O processo de crescimento desordenado dos grandes centros 
urbanos nos últimos anos tornou a cidade um organismo extrema-
mente complexo e denso, cuja interpolação de variáveis de investigação 
desafia qualquer tentativa de se recortá-la em segmentos mais simples, 
isolados do todo. Tendo em vista as contribuições trazidas pelas teorias 
dos sistemas complexos dinâmicos e das propriedades emergentes, os 
estudos sobre a cidade passaram a expor um problema de escala que não 
era tão evidente no contexto de Benjamin e das vanguardas da primeira 
metade do século. Segundo Peixoto (2003): 

Todas as tentativas de mapear a cidade através da experiência da rua 
– a deriva benjaminiana ou os planos afetivos dos situacionistas – im-
plicavam a expectativa de uma renovação da percepção. Mas, no uni-
verso totalmente construído e elaborado do capitalismo tardio, não 
há lugar para essa renovação. Se na cidade tradicional, do mercado, 

18. Do original: “[...] as though space rather than time were its primary organizing 
structure.”
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a experiência limitada e imediata dos indivíduos era ainda capaz de 
abranger a forma social e econômica que a regula, hoje isso não ocor-
re mais. (PEIXOTO, 2003, p. 416, grifo nosso).

A afirmação do autor de que a experiência da rua seria incapaz de 
renovar a percepção espacial da cidade contemporânea coloca em dúvida 
a eficácia da deambulação como método de mapeamento profundo. De 
fato, não podemos negar que o contexto atual é bastante distinto da 
cidade vislumbrada pelos situacionistas e surrealistas. Uma indagação 
semelhante também foi levantada por Canclini, em seus estudos sobre 
as cidades latino-americanas no contexto da virada do século XXI. 
Segundo esse pesquisador:

Narrar é saber que já não é possível a experiência da ordem que o 
flâneur esperava estabelecer ao passear pela metrópole do início do 
século. Agora a cidade é como um videoclipe: montagem efervescente 
de imagens descontínuas (...) Em nossas metrópoles dominadas pela 
desconexão, atomização e falta de sentido podem existir histórias? Já 
não cabe imaginar um relato organizado a partir de um centro, nem 
histórico, nem moderno, desde onde se traçaria um único mapa de 
uma cidade compacta que deixou de existir. (CANCLINI, 1995, p. 
131-133).

Nesse sentido, concordamos com esses autores no que diz respeito 
aos problemas do uso da deambulação como método para mapeamento 
de grandes massas urbanas. Por se tratar de uma atividade dependente 
de mobilidade corporal, a caminhada impõe limites físicos para uma 
cobertura geográfica mais extensa. Além disso, o mapeamento no nível 
da rua talvez seja incapaz de perceber a interconexão de variáveis que 
constituem a densa trama de uma cidade contemporânea.

Contudo, os estudos referentes ao mapeamento profundo indicam 
que os autores interessados nessa vertente têm consciência das limita-
ções de escala dessa proposta. Não se pretende utilizar o mapeamento 
profundo como instrumento de solução de problemas arquitetônicos ou 
urbanísticos das grandes cidades. No fundo, o interesse dos pesquisa-
dores parece se restringir ao estudo de narrativas locais que emergem de 
recortes menores (o que, por outro lado, não resultaria em um estudo 
simplista ou cientificamente menos relevante). Nesse sentido, o mapea-



263DEAMBULAÇÃO

mento profundo se aproximaria de um nível mais local, que é um nível 
que se encontra ao alcance de uma caminhada. Acreditamos que um 
mapeamento profundo dificilmente conseguiria narrar, com sucesso, 
histórias referentes a áreas muito extensas, exceto em casos em que a 
caminhada constitui um intenso gesto de exceção, como nas narra-
tivas de refugiados e imigrantes19. É necessário estabelecer delimita-
ções geográficas mais precisas a fim de que as histórias que ali serão 
descobertas possam ser tratadas com profundidade. Além disso, essa 
dimensão pressupõe que as distâncias percorridas pelo explorador das 
cidades obedecem um padrão topológico, e não geométrico. Em outras 
palavras, a percepção de distâncias na deambulação não necessaria-
mente está em conformidade com as distâncias físicas. 

Há, no entanto, uma tendência que parece indicar uma possível 
solução para o impasse apontado por Peixoto referente à renovação 
da percepção através do mapeamento no nível da rua: trata-se dos 
projetos de mídias locativas, analisados anteriormente no capítulo 4. 
Como vimos, a popularização dos dispositivos móveis digitais dotados 
de recursos de geolocalização e a consequente emergência dos territó-
rios informacionais sugerem novas maneiras de se perceber o espaço 
contemporâneo das grandes cidades. Além de introduzirem novos desa-
fios para a percepção espacial mediada tanto pelos sistemas de geolocali-
zação e pelas interfaces gráficas interativas dos mapas digitais, as mídias 
locativas também incorporam uma alternativa para a complexidade da 
trama urbana e para o problema da limitação de escala do caminhante 
solitário: a colaboração. Alguns projetos de mídias locativas são base-
ados em mapeamentos construídos coletivamente por diferentes “anda-
rilhos”, que podem contribuir para a integração de dados coletados em 
diferentes localidades em uma mesma plataforma. É o caso de inicia-
tivas colaborativas de mapeamentos para fins humanitários criadas após 
os terremotos da cidade do México e no Haiti, citados anteriormente. 
O mapeamento por colaboração em plataformas digitais, dessa forma, 

19. O mapeamento de histórias de refugiados é um interessante tópico dentro das 
discussões sobre o mapeamento profundo. Destacamos, por exemplo, o projeto Mapping 
Lifestories. Disponível em:   <http://geomedialab.org/mapping_life_stories.html>. Acesso 
em: 27 set. 2017.
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apresenta-se como uma possível solução para cobrir áreas maiores em 
menos tempo. Além disso, a diversidade de colaborações pode ser vista 
como uma forma de se integrar diferentes pontos de vista sobre um 
mesmo local a ser mapeado.

Embora o mapeamento profundo não esteja condicionado ao uso de 
dispositivos móveis de geolocalização e à adoção de plataformas digi-
tais de mapeamento, as mídias locativas podem representar uma inte-
ressante alternativa para o flâneur das grandes cidades. A partir dos 
exemplos analisados no capítulo 4, foi possível notar que a deambulação 
é uma atividade central em vários projetos de mídias locativas. Dessa 
maneira, esses dois campos – mídias locativas e mapeamento profundo 
– oferecem diversas oportunidades de interseção, convidando os pesqui-
sadores dessas áreas a dialogarem em prol de uma investigação mais rica 
sobre os lugares.

Por fim, a deambulação também pode ser vista como uma forma de 
mapeamento dos fluxos da cidade. Uma forma de apreensão do modo 
como a cidade se articula com o espaço vivido ocorre pela análise dos 
fluxos de seus deslocamentos (FERRARA, 2015). Neste capítulo, procu-
ramos argumentar que um dos deslocamentos mais relevantes para se 
capturar o senso de lugar que emerge das histórias locais é o desloca-
mento do pedestre, o caminhante urbano que retoma a flânerie e as 
derivas e as adapta para seu novo contexto, a fim de melhor compre-
ender o seu próprio ambiente espacial. 

Contudo, a deambulação é somente uma das etapas sugeridas para 
a elaboração de um mapeamento profundo da cidade. Defendemos que 
o olhar do caminhante se complementa com a análise dos rastros cole-
tados por esses deslocamentos, que, por sua vez, são signos indiciais 
de caráter arqueológico que apontam tanto para a história local quanto 
para a nossa própria memória.



Capítulo 9

Arqueologia

9.1 A dimensão histórica e arqueológica dos mapas

Neste capítulo, desenvolveremos o argumento de que os mapas podem 
explorar uma dimensão histórica a fim de alcançar uma maior profundi-
dade interpretativa sobre os lugares. No entanto, essa perspectiva histó-
rica não corresponderia a uma leitura linear do tempo: os elementos 
mapeados são capazes de indicar outros conteúdos, convidando o leitor 
a descosturar múltiplos fios narrativos de maneira não linear. Defen-
demos a ideia de que o mapa poderia atuar como plano organizador 
dessas narrativas ao apresentar visualmente diversos pontos de entrada 
para o leitor. Sugerimos que tais pontos de entrada corresponderiam 
aos elementos concretos de uma cidade, atuando como catalisadores de 
narrativas associadas a lugares.

Na medida em que tais elementos da cidade descortinam significados 
históricos conectados aos lugares, o processo de mapeamento desses 
elementos se aproximaria do trabalho de um arqueólogo. Entende-
-se a arqueologia como a ciência das ruínas que recupera fragmentos 
soterrados em busca de novas interpretações da história. A investigação 
arqueológica pode nos conduzir a uma reconstrução do nosso próprio 
presente, uma vez que estabelece novas conexões com o passado. 
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Este capítulo irá se aprofundar no método arqueológico sugerido por 
Benjamin1 (SANTAELLA; RIBEIRO, 2017). Ao propor uma “leitura da 
história a contrapelo”, Benjamin se apoia em um procedimento arqueoló-
gico que procura reconstruir uma narrativa a partir de ruínas. Tomadas 
como fragmentos usualmente ignorados pelo discurso dominante, essas 
ruínas adquirem um novo potencial interpretativo, na medida em que 
revelam narrativas ocultas pelas camadas do tempo. Esse procedimento 
arqueológico está presente em diversos momentos da sua obra, mas 
ganhou uma intensidade particular nos contextos em que Benjamin 
tratou das cidades. 

Portanto, o objetivo principal neste capítulo consiste em trabalhar os 
conceitos de arqueologia em Benjamin, associando-os à noção de mape-
amento. Para isso, será necessário resgatar suas reflexões sobre ruínas e 
rastros (SEDLMAYER, S.; GINZBURG, J., 2012), estabelecendo relações 
com a sua crítica sobre a noção de progresso e de tempo histórico linear 
(LÖWY, 2005; DIDI-HUBERMAN, 2015a).

9.2 Leituras arqueológicas da cultura

Podemos dizer que a arqueologia é a ciência que se interessa pelo 
estudo dos objetos da cultura que se encontram adormecidos sob os 
escombros da história à espera de escavadores interessados em recons-
truir, no presente, narrativas de tempos remotos. A reconstrução dessas 
narrativas parte da análise não somente das condições materiais apre-
sentadas por esse objeto, por exemplo, seu estado de degradação, mas do 
contexto em que ele foi descoberto. Também é possível considerar que 
a arqueologia se interessa pelo potencial interpretativo desses objetos. 
Contudo, esse potencial repousa em estado latente, uma vez que os 
objetos arqueológicos frequentemente se apresentam parcialmente ou 
em fragmentos desgastados. Nesse sentido, Agamben (2010) afirma que 
a arqueologia é uma ciência das ruínas, cujo objeto nunca pode se dar 
como um todo empiricamente presente.

1. O conceito de arqueologia em Benjamin foi publicado em formato de artigo por este 
autor, em parceria com a profa. Lucia Santaella, no livro da Compós 2017 (SANTAELLA; 
RIBEIRO, 2017). 
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Ao revirar escombros em busca da ressignificação da história, a 
arqueologia propõe um procedimento que pressupõe uma tensão 
temporal entre o presente e o passado. Essa tensão é manifestada pelo 
contraste entre a materialidade do objeto que se apresenta e o contexto 
anterior a que ele aponta. A ação de desenterrar esses objetos esquecidos 
permite à arqueologia iluminar o presente ao ressignificar o passado. 
Portanto, a nossa noção compartilhada da narrativa histórica pode ser 
desconstruída a partir da descoberta de elementos que revelam rupturas 
ou descontinuidades no tempo, com reflexos no próprio presente. 

Essa maneira de ressignificar o passado no presente, escavando 
índices e rastros que iluminam novas faces do passado, há muito vem 
seduzindo outras disciplinas. A filosofia, a psicanálise, a história da arte 
e a própria comunicação, por exemplo, têm elegido essa abordagem. 
Autores como Freud, Foucault e Derrida são frequentemente lembrados 
por terem se aproximado das noções de arqueologia para levantar consi-
derações sobre seus respectivos objetos de investigação. Por exemplo, 
nos estudos da psicanálise, Freud estabelece analogias entre o trabalho 
do arqueólogo e do analista, que busca ressignificar os vestígios frag-
mentários da memória a fim de levantar hipóteses sobre o comporta-
mento atual de seus pacientes. Por sua vez, Foucault, sobretudo em sua 
primeira fase, propõe um método arqueológico de compreensão das 
descontinuidades na formação do saber e de que maneira essa produção 
de discursos se legitima. Por fim, Derrida se interessa pelas questões do 
arquivo e suas relações com a tradição e o poder (SANTAELLA, 2016).

No campo da comunicação, destaca-se a vertente da arqueologia das 
mídias. Autores como Zielinski (2005) e Kittler (1999) propõem refle-
xões sobre as tecnologias que se encontram na formação das mídias, 
acrescentando uma dimensão histórica vital à crítica atual sobre os 
meios de comunicação. Assim, a arqueologia das mídias é a abordagem 
teórica que “em uma perspectiva pragmática, significa desenterrar cami-
nhos secretos na história, o que poderia nos ajudar a encontrar nosso 
caminho para o futuro”, estimulando “extravagantes justaposições de 
fenômenos heterogêneos da história da mídia” (ZIELINSKI, 2005, p. 56, 
69).



LIMIARES DA CARTOGRAFIA268

Os procedimentos arqueológicos de interpretação da cultura também 
ganharam grande impulso a partir da redescoberta dos estudos de Aby 
Warburg (1856-1929). Suas pesquisas sobre as imagens e suas relações 
anacrônicas com o tempo transversalizam nossa noção de história, 
ultrapassando, inclusive, o âmbito da história da arte e ampliando a 
tradicional noção de iconografia. Warburg propõe uma interpretação 
das imagens que vai além dos meros aspectos formais, ressaltando 
duas propriedades que possuem estreito vínculo com a arqueologia: a 
“fórmula de pathos” – a carga emotiva das imagens que nos provocam 
estranhamentos e deslocamentos de sentido – e o “pós-vida” – as evidên-
cias de anacronismo das imagens que reforçam a não linearidade do 
tempo histórico (AGAMBEN, 2015; DIDI-HUBERMAN, 2011a, 2013a, 
2013c, 2015a). Para identificar essas propriedades das imagens, Warburg 
desenvolveu pesquisas que se aprofundaram tanto nas obras do Renas-
cimento italiano quanto nas manifestações ritualísticas de povos indí-
genas da América do Norte. Segundo Baitello Jr. (2010, p. 60), “o que 
resultou de suas instigantes descobertas foi a proposição de uma abran-
gente ciência da cultura como grande abrigo das formas expressivas 
diversas, entre elas a importante expressividade da imagem”.

As implicações da relação entre história, memória e narrativa estão 
entre os grandes temas em Walter Benjamin, como apontamos anterior-
mente. Benjamin adotou uma postura arqueológica para erguer a sua 
própria filosofia, propondo uma abordagem original e crítica sobre a 
não linearidade do tempo histórico. Além de defender a ideia de que 
a história não deveria ser entendida como uma sucessão acumulativa 
de acontecimentos, Benjamin cria a noção de imagens dialéticas, um 
conceito que implica um choque de temporalidades.

Após esse breve panorama sobre algumas perspectivas arqueológicas 
de interpretação de fenômenos ligados à cultura, vamos nos concentrar 
na proposta arqueológica desenvolvida por Benjamin. Sugerimos que 
a noção de arqueologia em Benjamin evidencia um método de investi-
gação pertinente ao estudo dos processos de mapeamento. Antes disso, 
é fundamental compreender a crítica de Walter Benjamin à noção posi-
tivista da história. 
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9.3 Crítica à história linear

Benjamin elaborou uma crítica contundente à noção de história 
linear e progresso acumulativo. Tal postura ganhou um significativo teor 
político a partir de meados da década de 1920, quando Benjamin passou 
a se envolver com o materialismo histórico marxista e com as ideias de 
outros pensadores, como Adorno, Lukács, Arendt e Brecht. Segundo o 
próprio Benjamin: “O materialismo histórico não aspira a uma apre-
sentação homogênea nem tampouco contínua da história” (BENJAMIN, 
2009, p. 512, fragmento [N 7a, 2]). O ápice dessa crítica se encontra 
nas famosas teses “Sobre o conceito de história”, seu último trabalho de 
1940. A leitura dessas teses nos indica que Benjamin já previa os aconte-
cimentos que se concretizaram nos anos seguintes: a barbárie da guerra 
como catástrofe e o declínio da modernidade. As teses confirmam sua 
intenção em criticar a interpretação linear do tempo histórico e atestam 
o fim de uma sociedade que apostou no valor emancipatório da razão, 
corroída pelas contradições inerentes ao capitalismo. Essa crítica polí-
tica de Benjamin amarra todo o seu percurso filosófico desde então. No 
entanto, é importante ressaltar que essa concepção crítica da história, 
em Benjamin, não surgiu apenas em seus textos tardios: ela já vinha se 
desenvolvendo desde seus escritos de juventude. 

Seus primeiros ensaios revelam um interesse por temas que 
percorrem a crítica literária, a filosofia da linguagem e a política. Os 
textos da juventude de Benjamin refletem uma face metafísica do autor, 
com fortes influências do misticismo, do nominalismo e da tradição 
judaica2. Embora tais textos contemplem um lado ainda pouco explo-
rado de Benjamin, alguns de seus argumentos repercutiram de maneira 
relevante no campo da comunicação, tanto na vertente semiótica quanto 
nas teorias críticas. Por exemplo, o ensaio sobre A tarefa do tradutor, de 
1921, encontra-se na base dos estudos sobre a teoria da tradução inter-
semiótica (CAMPOS, 1997; PLAZA, 2010). Por sua vez, ensaios como 
Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, de 1916, 
e Para a crítica da violência, de 1921, foram trabalhados por Giorgio 
Agamben, sobretudo para tratar das discussões acerca do messianismo e 

2. Uma coletânea desses ensaios pode ser encontrada em Benjamin (2013a).
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soberania (AGAMBEN, 2015) e sobre o estado de exceção (AGAMBEN, 
2004). 

Na apresentação do livro Escritos sobre mito e linguagem (BENJAMIN, 
2013a), Jeanne Marie Gagnebin afirma que, nessa fase, Benjamin já 
criticava “uma concepção de vida e de destino que sempre ameaça, sob 
formas diversas, as tentativas humanas de agir histórica e livremente” 
(GAGNEBIN, 2013a, p. 9). Razão e história são noções que andam 
juntas e só podem ser apreendidas pelo domínio da linguagem: 

Não há, portanto, nenhuma formação de linguagem, obra literária ou 
filosófica, que não seja trespassada pela história, em particular, pela 
história de sua transmissão; como tampouco pode existir uma histó-
ria humana verdadeira que não seja objeto de reelaboração e transfor-
mação pela linguagem. (GAGNEBIN, 2013a, p. 10).

Dessa maneira, Benjamin já perseguia as evidências de um tempo 
histórico não linear que se manifestam por meio da linguagem. Na sequ-
ência, o autor prosseguiu com a investigação desse tema em um contexto 
artístico bem específico: o drama barroco alemão.

9.4 Alegorias e ruínas no drama barroco alemão

Entre 1923 e 1925, Benjamin prepara sua tese de habilitação acadê-
mica na Universidade de Frankfurt, publicada posteriormente em 1928, 
sobre a Origem do drama barroco alemão3. Nesse trabalho, Benjamin 
analisou um movimento artístico ligado ao barroco protestante4 e à 
reforma religiosa da Alemanha no século XVII, um gênero dramático 
bastante marginal. Em linhas gerais, Benjamin vasculha os fragmentos 
desse gênero, cuja estética estava ligada a uma apologia ao poder absolu-

3. Em português, a tradução do termo em alemão Trauerspiel possui duas versões mais 
populares: é possível encontrar publicações que tratam o termo tanto como “drama 
barroco alemão” (Sergio Rouanet) quanto “drama trágico alemão” (João Barrento). Por 
sua vez, Renato Franco (2015, p. 28) sugere que “talvez a melhor tradução aproximada 
seja a de ‘drama trágico lutuoso’, ou seja, referido ao luto, ao sofrimento, a um tipo de 
‘espetáculo para tristes’”. 

4. Bolle (2000) cita alguns autores desse movimento, como Martin Opitz, Andreas 
Gryphius, Daniel Caspar von Lohenstein, Johann Christian Hallmann e August Adolf von 
Haugwitz. 
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tista do soberano. Trata-se de um estudo de literatura comparada, rigo-
roso e denso, no qual Benjamin persegue o conceito de origem, presente 
nas formas artísticas. A origem permitiria ao crítico “transformar em 
conteúdo de verdade filosóficos os conteúdos históricos objetivos que 
estão na base de toda obra de arte significativa” (BENJAMIN, 2013b, p. 
260). Partindo da análise dos elementos alegóricos do barroco alemão, 
Benjamin propõe que o método crítico consiste em arrancar “o objeto 
de seus contextos habituais a fim de inseri-lo em contextos novos, origi-
nais, nos quais é forçado a experimentar relações inusitadas, que lhe 
conferem um sentido até então insuspeitado” (BOLLE, 2000, p. 43). Tais 
procedimentos, ligados às ideias de montagem e ruína, são fundamen-
tais para a compreensão do pensamento de Benjamin como um todo. 
Segundo Benjamin:

A fisionomia alegórica da história natural, que o drama trágico5 colo-
ca em cena, está realmente presente sob a forma da ruína [...] Assim 
configurada, a história não se revela como processo de uma vida eter-
na, mas antes como o progredir de um inevitável declínio. Com isso, 
a alegoria coloca-se declaradamente pra lá da beleza. As alegorias são, 
no reino dos pensamentos, o que as ruínas são no reino das coisas. 
Daí vem o culto barroco da ruína. [...] O que jaz em ruínas, o frag-
mento altamente significativo, a ruína: é esta a mais nobre matéria da 
criação barroca. (BENJAMIN, 2013b, p. 189-190).

As ruínas, definidas por Benjamin como o princípio “mais nobre 
da criação barroca”, seriam o correspondente material do pensamento 
alegórico, ou seja, os elementos concretos que rompem com a história 
eterna e progressiva, conduzindo a um declínio inevitável. Assim, na 
Origem do drama barroco alemão, Benjamin já demonstrava interesse 
pelos elementos destoantes e desagregadores, uma vez que possuem a 
capacidade de estimular interpretações abertas, polissêmicas, em que 
a narrativa histórica não encontra um ciclo linear e seus personagens 
convivem com a presença da morte e da vida “fantasmática”. 

Não é o desejo de reabilitar um gênero dramático arcano o que mo-
tiva Benjamin, mas o desejo de tornar real a alegoria. O modo alegó-

5. Aqui, o tradutor João Barrento opta pelo termo drama trágico em vez de drama barroco.
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rico permite a Benjamin tornar a experiência de um mundo em frag-
mentos visivelmente palpável, onde o passar do tempo não significa 
progresso, mas desintegração. (BUCK-MORSS, 2002, p. 41).

Portanto, as ruínas são, para Benjamin, fragmentos concretos que 
estão na base de um movimento artístico que já se encontrava em 
declínio. No entanto, seu objetivo não é ser saudosista. Cabe ao filó-
sofo extrair verdades gerais a partir do estudo desses elementos e, assim, 
encontrar, na obra, uma beleza que não seja efêmera, redimindo-a.

O objeto da crítica filosófica é o de mostrar que a função da forma 
artística – e o drama trágico é uma dessas formas – consiste em trans-
formar em conteúdos de verdade filosóficos os conteúdos históricos 
objetivos que estão na base de toda obra de arte significativa. Esta 
transformação dos conteúdos objetivos em conteúdos de verdade tor-
na o enfraquecimento da capacidade de repercussão, manifesto no 
decréscimo do fascínio original da obra ao longo de decênios6, no 
fundamento de um renascer em que toda a beleza efêmera desapa-
rece completamente e a obra como que se afirma enquanto ruína. Na 
construção alegórica do drama trágico barroco, revelam-se, desde o 
início, essas formas-escombros da obra de arte salva. (BENJAMIN, 
2013b, p. 259-260).

9.5 Colecionador de rastros

A proposta investigativa de Benjamin – de esmiuçar as ruínas em 
busca de “conteúdos de verdade” – é uma evidência de sua postura arque-
ológica. Em suas publicações posteriores à tese sobre o drama barroco 
alemão, Benjamin também adotou esse procedimento de análise. Por 
exemplo, Benjamin empregou o método arqueológico tanto na elabo-
ração do livro Rua de mão única quanto no próprio projeto inacabado 
das Passagens. O critério de organização dos cadernos nessa última obra 
indica a metodologia adotada por Benjamin: uma montagem literária 
de fragmentos e resíduos de caráter arqueológico, capazes de iluminar 
imagens de pensamento sobre os efeitos da modernidade. Sobre a elabo-
ração do projeto das Passagens, Benjamin afirma: 

6. Nota-se, neste trecho, que Benjamin já manifestava um interesse estético pelo declínio 
do “fascínio original da obra” de arte, questão que seria retomada com vigor em seu célebre 
artigo sobre “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”.
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Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a dizer. 
Somente a mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apro-
priarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: 
não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira 
possível: utilizando-os. (BENJAMIN, 2009, p. 502, fragmento [N 1a, 
8]).

O fragmento acima indica dois aspectos relevantes sobre a metodo-
logia adotada por Benjamin: por um lado, trata-se de um procedimento 
de montagem, em que o autor coleta e agrupa materiais cuja aparente 
desordem é capaz de iluminar um sentido novo para o leitor. Por outro 
lado, as peças dessa montagem literária não se originam de formula-
ções “valiosas” ou “espirituosas”, e sim de farrapos e resíduos. Trata-
-se, em outras palavras, de um procedimento arqueológico, por meio 
do qual Benjamin recupera e organiza fragmentos a fim de estimular 
novos sentidos interpretativos. Ao “fazer-lhes justiça”, Benjamin está 
justamente creditando um valor significativo a certos elementos que 
são tradicionalmente desprezados pela ciência e pela filosofia. Pois, 
através da análise desses pequenos elementos, “recortados com clareza e 
precisão”, podemos encontrar o “acontecimento total” cristalizado. Essa 
descoberta permitiria “conciliar um incremento de visibilidade com a 
realização do método marxista” (BENJAMIN, 2009, p. 503, fragmento 
[N 2, 6]), como também “fixar a imagem da história nos aspectos mais 
insignificantes da existência, isto é, nos seus dejetos” (BENJAMIN; 
SCHOLEM, 1993, p. 226 apud FERRARI, 2000, p. 138)7.

Em Benjamin, ‘escavar’, ‘revolver o solo’ são procedimentos heurís-
ticos, que indicam, metaforicamente, de que modo o presente pode 
encontrar o passado. Escavando, podemos nos apoderar das ‘imagens 
que, desprendidas de todas as conexões mais primitivas, ficam como 
preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso entendimento tardio, 
igual a torsos na galeria do colecionador’. (FERRARI, 2000, p. 161).

Portanto, é nas ruínas e nos resíduos que Benjamin, tal como um 
arqueólogo, procura reconstruir a narrativa de um passado despre-

7. BENJAMIN, Walter; SCHOLEM, Gershom. Correspondência (1933-1940). São Paulo: 
Perspectiva, 1993. (Coleção Debates) apud FERRARI, 2000, p. 138.
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zado pelo discurso dominante. Dessa maneira, ele se coloca como um 
pensador marginal, que busca respostas em lugares não convencionais. 
Recuperando uma citação mencionada anteriormente (BENJAMIN, 
2009, p. 499, fragmento [N 1, 2]), Benjamin afirma que sua “rota” 
(uma metáfora cartográfica) é constituída do que os outros chamam 
de “desvios” ou os dados que, para eles, “perturbam as ‘grandes linhas’ 
da pesquisa”. Em uma famosa reflexão chamada “Escavar e recordar”, 
Benjamin é ainda mais explícito:

[...] a memória não é um instrumento, mas um meio, para a explo-
ração do passado. É o meio através do qual chegamos ao vivido, do 
mesmo modo que a terra é o meio no qual estão soterradas as cidades 
antigas. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterra-
do tem que se comportar como um homem que escava. (BENJAMIN, 
2015b, p. 101).

Podemos, dessa maneira, imaginar que os elementos que perturbam 
a estabilidade da história encontram-se, justamente, no âmbito da arque-
ologia. E, para se alcançar esse passado, é necessário escavar e revirar o 
solo. 

Escavar para ler ou ler escavando transforma a leitura em uma ope-
ração epistemológica e metodológica que transforma a cidade em 
objeto empírico para a produção de conhecimento. Escava-se para 
produzir o que a cidade constrói como experiência marcada pela vida 
concentrada nos lugares. (FERRARA, 2015, p. 184).

9.6 Ruínas e catástrofe: uma leitura política da história

Benjamin era um crítico do positivismo histórico, uma tradição de 
pensamento que pregava um princípio evolutivo linear, uma sucessão 
acumulativa de fatos em direção ao progresso e à razão. Esse pensa-
mento – que se colocou em evidência na sociedade moderna burguesa 
e que ainda se encontra presente na cultura ocidental atual – é conve-
niente para o discurso das classes dominantes. Afinal, o registro oficial 
e a transmissão da história para as próximas gerações são determinados 
pelos dominadores, os “herdeiros de todos os que venceram antes” 
(BENJAMIN, 2012a, p. 244). Em outras palavras, a história, tal qual nos 
foi contada, contém um viés narrativo parcial e certamente reflete a versão 
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daqueles que se impuseram como vencedores. Nas suas teses, Benjamin 
afirma que a noção de progresso, que nos obriga a olhar sempre para 
frente, negando o passado, impede-nos de perceber a catástrofe gerada 
pelo imenso acúmulo de ruínas. Essas ruínas estão presentes nos bens 
culturais, pois “nunca houve um documento da cultura que não fosse 
simultaneamente um documento da barbárie” (BENJAMIN, 2012a, p. 
245). Nesse sentido, Benjamin quer explicitar que a história não foi 
somente escrita por poucos personagens: seus registros estão repletos de 
marcas deixadas pela “servidão anônima” daqueles que ficaram esque-
cidos pelo tempo8.

Uma leitura política da noção de história em Benjamin nos permite 
alcançar reflexões que possam romper com o discurso dos vencedores 
– aqueles responsáveis pela construção da história linear tal como 
a conhecemos. Esse rompimento requer um movimento duplo de 
destruição de um discurso para reconstrução de outro. “Pois o que a 
história tradicional quer apagar são os buracos da narrativa que indicam 
tantas brechas possíveis no continuum da dominação” (GAGNEBIN, 
2013b, p. 100). É por isso que Benjamin propõe “ler a história a contra-
pelo”: ou seja, navegar no sentido inverso, revirar a camada superficial 
para evidenciar os rastros arqueológicos de uma outra história possível. 
Reconstruir narrativas marginais a partir do choque dialético provo-
cado pelos índices do passado, que nunca vão desaparecer totalmente 
nas ruínas do presente.

9.7 Arqueologia e anacronismo: a sobrevivência das imagens

Conforme mencionamos anteriormente, um relevante interlocutor 
da obra de Walter Benjamin para o estudo das imagens no contexto 
contemporâneo é o filósofo francês Georges Didi-Huberman. Apoiando-
-se não somente em Benjamin, mas também em Freud e Aby Warburg, 
Didi-Huberman recupera os principais conceitos elaborados por esses 
pensadores para refletir sobre as imagens, seja no campo das artes, da 

8. Neste trecho, em particular, Benjamin faz uma referência ao famoso poema “Perguntas 
de um operário que lê”, escrito por seu companheiro Brecht, no qual ele questiona, dentre 
outras coisas, “para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China ficou 
pronta?”. Cf. BRECHT, 1982, p. 31.
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fotografia ou do cinema. Didi-Huberman investiga, dentre outros temas, 
as manifestações imagéticas que desafiam a noção de tempo linear. Inte-
ressado no caráter anacrônico das imagens, Didi-Huberman desenvolve 
a noção de sobrevivência9: a capacidade de as imagens portarem marcas 
de múltiplos passados, ainda que sua manifestação original tenha sido 
soterrada pelos escombros do tempo. As imagens que sobrevivem são 
aquelas que, como um sintoma ou uma ruína arqueológica, reaparecem 
num outro contexto e numa roupagem um pouco distinta, mas que 
ainda preservam a intensidade interpretativa de sua aparição anterior. 
Segundo Didi-Huberman, a imagem sobrevivente “desaparece num 
ponto da história, reaparece muito mais tarde, num momento em que 
talvez não fosse esperada, tendo sobrevivido, por conseguinte, no limbo 
ainda mal definido de uma ‘memória coletiva’” (DIDI-HUBERMAN, 
2013c, p. 55). 

Através da noção de sobrevivência, constata-se que os resquícios da 
cultura nunca desaparecem por completo da história. As marcas de sua 
permanência sobrevivem ao discurso do progresso linear e acumula-
tivo, já apontado por Benjamin em suas teses finais sobre a história. Por 
outro lado, as imagens sobreviventes são fugazes, fugidias. Tais como os 
lampejos dos “vaga-lumes”, “a imagem se caracteriza por sua intermi-
tência, sua fragilidade, seu intervalo de aparições, de desaparecimentos, 
de reaparições e de desaparecimentos incessantes” (DIDI-HUBERMAN, 
2011b, p. 87). A imagem sobrevivente guarda, dessa maneira, uma 
fagulha de esperança contra a ideia de desaparecimento absoluto. 

Uma das principais teses defendidas pelo autor consiste em propor 
que a imagem, sendo um forte operador temporal dessa sobrevivência, 
tem o potencial de atuar como um “lampejo de contrapoder”, uma faísca 
de resistência que nos ajuda a ressignificar o passado e a “transpor o 
horizonte das construções totalitárias” (DIDI-HUBERMAN, 2011b, p. 
118).  Nesse viés, o conceito de sobrevivência adquire um caráter polí-

9. O conceito de “sobrevivência” adotado por Didi-Huberman é derivado da noção de 
nachleben desenvolvida por Aby Warburg. Alguns autores defendem que a tradução mais 
adequada do termo seria pós-vida (BAITELLO JR., 2012). O próprio Didi-Huberman, 
em uma confêrência realizada em 2016, comenta que a melhor tradução, em francês, do 
conceito de nachleben seria l’après-vivre (DIDI-HUBERMAN, 2016).
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tico. Além de contestar a própria noção linear do tempo, as imagens 
sobreviventes apontam para brechas na história que são sufocadas pelos 
discursos hegemônicos de poder. Sob esse ponto de vista, o conceito de 
imagem sobrevivente também se inspira na ideia de imagem dialética, 
desenvolvida por Walter Benjamin10.

Por outro lado, como ruínas arqueológicas ou sintomas da psicaná-
lise, as imagens não têm valor de “ressurreição”, no sentido de recuperar 
o passado em sua integridade. Embora lidem com índices que apontam 
para o passado, não se trata de uma mera ponte ou uma conexão direta 
que reencarna a história tal como ela ocorreu. A recuperação desses 
índices em narrativas ressignifica o próprio passado ao colocá-lo em 
choque com o tempo presente. Mas, como qualquer signo, seu poder de 
representação do objeto apontado é sempre limitado.

Como podemos relacionar o tema da arqueologia e da sobrevivência 
ao estudo dos mapas? A noção de sobrevivência no contexto da carto-
grafia pode ser aplicada, por exemplo, na análise da relação entre alguns 
procedimentos de mapeamento alternativo – especialmente a map art 
e a cartografia literária – com a cartografia medieval. Certas visões de 
mundo que hoje se encontram inquestionavelmente representadas nos 
mapas tradicionais – como, por exemplo, a representação do planeta 
em uma projeção retangular, o norte posicionado na região superior, a 
Europa no centro etc. – nem sempre foram hegemônicas. Além desses 
aspectos formais, a cartografia medieval também se apoiava em narra-
tivas ficcionais e míticas para comunicar valores e crenças. Os mapas 
medievais demonstram como a cartografia, naquele contexto, tinha 
um caráter experimental sob o ponto de vista de formato, linguagem, 
padrões e motivações (RIBEIRO, 2016a). Assim, entendemos que alguns 
elementos dos mapas medievais “sobreviveram” ao tempo, reaparecendo 
com intensidade em algumas manifestações de mapeamento alternativo 
que buscam, justamente, o experimentalismo e o estranhamento.

Sob o ponto de vista do mapeamento profundo, buscamos enfatizar 
a arqueologia como método de investigação. No procedimento arque-
ológico que aqui defendemos, o sentido interpretativo não se encontra 

10. O tema das imagens dialéticas será desenvolvido no próximo capítulo.
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somente nos objetos mapeados, mas também no próprio ato de esca-
vação, que traz à superfície as imagens que “sobreviveram” ao tempo: 
“[...] no próprio presente do arqueólogo, no seu olhar, nos seus gestos 
metódicos ou hesitantes, na sua capacidade de ler o passado do objeto 
no solo atual” (DIDI-HUBERMAN, 2015a, p. 123). Dessa maneira, para 
além do foco exclusivo nos índices a serem mapeados, enfatizamos o 
próprio método arqueológico.

9.8 Etnografia e genealogia no mapeamento

A partir do momento em que nos propusemos a pensar a arqueo-
logia como método, torna-se importante identificar de que maneira 
esse conceito se relaciona com outros procedimentos de pesquisa já 
empregados pela geografia no mapeamento de lugares. Particularmente, 
faremos uma breve menção aos conceitos de etnografia e genealogia, 
ambos muito próximos da noção de arqueologia. 

Como apontamos anteriormente, a etnografia e a genealogia são 
métodos identificados por Kitchin et al. (2012), voltados para o mapea-
mento de aspectos mais qualitativos dos lugares. Segundo esses autores, 
a etnografia consiste em uma análise imersiva e holística de um determi-
nado recorte de pesquisa que busca descrever, em detalhes, as múltiplas 
relações entre os diversos atores e seu contexto material. De acordo com 
Davies (1999), a etnografia é um procedimento de pesquisa fundamen-
tado no trabalho de campo e que usa uma variedade de técnicas de inves-
tigação (em sua maioria qualitativas), baseadas no engajamento com as 
histórias de vida daquelas pessoas que estão sendo estudadas durante 
um período relativamente longo. O pesquisador é encorajado a levantar 
um material empírico extenso, incluindo entrevistas em profundidade 
com personagens locais, estudo de documentos, coleta de artefatos e 
produção de outros registros midiáticos, como fotografias, desenhos, 
anotações, gráficos, tabelas, diagramas, vídeos e áudios. 

Segundo Kitchin et al. (2012), esse procedimento pode capacitar 
o pesquisador a ir além da superfície descritiva para identificar, mais 
profundamente, as relações e práticas que estão sendo investigadas. Essa 
característica motivou a adoção do método etnográfico pelos geógrafos 
da linha humanística de maneira mais intensa a partir da década de 
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1970. Influenciados pelos teóricos da Escola de Chicago, essa vertente 
da geografia percebeu, na etnografia, uma possibilidade de realizar uma 
observação mais profunda sobre as experiências do cotidiano e as rela-
ções das pessoas com os lugares (CRANG; COOK, 2007).

Por sua vez, a genealogia é entendida como uma investigação dos 
múltiplos sentidos históricos que partem dos elementos coletados pelo 
processo de mapeamento. A genealogia frequentemente identifica pontos 
de contradição e de confluência entre esses elementos, cujo mapeamento 
tem o potencial de desenrolar um novo entendimento temporal daquele 
recorte. De acordo com Kitchin et al. (2012), a genealogia mostra como 
o futuro ergue seus alicerces no passado, sem, no entanto, ser determi-
nado por ele numa simples relação de causa-e-efeito.

Genealogia e arqueologia são conceitos centrais na obra de Michel 
Foucault. “Enquanto a arqueologia estuda os mecanismos e estratégias 
de ordenação e descontinuidades dos saberes, a genealogia estuda os 
dispositivos nos quais se alojam as relações entre saber e poder, suas 
instabilidades, rupturas, desenraizamentos” (SANTAELLA, 2016, p. 
195). Da arqueologia do saber à genealogia do poder (MACHADO, 
2015), Foucault investiga como os discursos, em determinados campos 
do saber, são ordenados, impõem a verdade e se legitimam, tendo em 
vista as descontinuidades históricas. Segundo Foucault, a genealogia é 
uma forma libertação contra a coerção do discurso teórico e formal, 
portanto uma espécie de procedimento subversivo à ordem determi-
nada pelo dispositivo de poder.

Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 
legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia de-
purá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento 
verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência detida por alguns 
[...]. Trata-se da insurreição dos saberes não tanto contra os conte-
údos, os métodos e os conceitos de uma ciência, mas de uma insur-
reição dos saberes antes de tudo contra os efeitos de poder centra-
lizadores que estão ligados à instituição e ao funcionamento de um 
discurso científico organizado no interior de uma sociedade como a 
nossa. (FOUCAULT, 2015, p. 268).
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Uma leitura foucaultiana da genealogia requer uma aproximação com 
a noção de dispositivo, tema abordado no primeiro capítulo. Naquela 
ocasião, propusemos que as diversas manifestações de mapeamento se 
apresentam como alternativas questionadoras do dispositivo cartográ-
fico. De maneira análoga, podemos, então, sugerir que o procedimento 
arqueológico e genealógico de mapeamento também se constitui em um 
método alternativo de tratamento dos dados espaciais. Nesse sentido, 
apostar na arqueologia consiste em um procedimento subversivo e alter-
nativo que se ergue, nas palavras de Benjamin, “sobre os diferenciais 
de tempo”, na medida em que perturba “as grandes linhas da pesquisa” 
(BENJAMIN, 2009, p. 499, fragmento [N 1,2]). 

9.9 A arqueologia no mapeamento profundo

Como podemos aplicar essa noção de arqueologia em Benjamin para 
o estudo do mapeamento profundo? A arqueologia pressupõe que os 
mapas devem ser capazes de revelar certos indícios históricos sobre o 
espaço que representam. Em outras palavras, os mapas devem apontar 
elementos que possuem uma relação direta com a história daquele lugar. 

Como vimos no capítulo 4, lugares são construídos socialmente ao 
longo do tempo, deixando rastros que podem ser localizáveis geografi-
camente. São exemplos de rastros arqueológicos que podem ser mapeá-
veis: um determinado edifício abandonado, o curso de um rio desviado 
por uma intervenção urbanística, uma antiga linha de trem, uma praça 
que recebeu manifestantes em um protesto, ou mesmo elementos 
banais, como uma placa de sinalização, a fachada de uma loja, um banco 
público. Todos esses elementos constituem rastros que guardam indí-
cios de uma certa narrativa histórica sobre aquele local. 

Sob o ponto de vista arqueológico, podemos levantar analogias entre 
esses rastros urbanos e o conceito de ruína. Ruínas estão repletas de 
significados, podendo ser encaradas como uma fonte valiosa de narra-
tivas, mas que, por outro lado, são normalmente ignoradas. De acordo 
com Dillon (2011, p. 11, tradução nossa) “a ruína, apesar de seu estado 
de degradação, sobrevive a nós de alguma maneira. E a contemplação 
cultural que direcionamos às ruínas é uma maneira de nos desape-
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garmos de cronologias pontuais, colocando-nos à deriva no tempo”11. 
No entanto, devemos também lembrar que a ruína, como qualquer outro 
tipo de signo, é incapaz de recuperar o passado em sua integralidade e 
pureza. As narrativas que serão reconstruídas a partir desses resquícios 
serão sempre reconstruções parciais. Seguindo esse raciocínio, podemos 
associar a ideia de ruína à própria memória e ao ato de rememoração.

A memória é sempre incompleta, sempre imperfeita, sempre se desfaz 
em ruínas; mas as ruínas, como outros traços, são tesouros: nossos 
links para o que veio antes, nosso guia para nos situarmos em um 
paisagem temporal. Apagar as ruínas é apagar os estímulos públicos e 
visíveis da memória: uma cidade sem ruínas e sem vestígios do tempo 
é como uma mente sem memórias.12 (SOLNIT, 2007 apud DILLON, 
2011, p. 151, tradução nossa).13

A característica arqueológica está de acordo com a premissa de que 
as narrativas cartográficas devem conter uma profundidade histórica. 
“O mapeamento profundo, nesse sentido, é mais um processo de arque-
ologia do que uma cartografia. Isso traz uma ênfase na verticalidade: um 
mergulho na profundidade do lugar”14 (ROBERTS, 2016, p. 3, tradução 
nossa). No entanto, essa característica arqueológica também pressupõe 
que as narrativas que derivam dos rastros urbanos são anacrônicas, 
múltiplas e não lineares: a partir do mapeamento desses índices, pode-se 
puxar diferentes fios narrativos que conduzem a distintos fluxos tempo-
rais. Dessa maneira, a partir dos rastros e ruínas, seria possível conceber 
um maior “entrelaçamento de histórias”, baseadas em conexões que 
não são feitas “necessariamente por sucessão, mas sim de acordo com a 

11. Do original: “[...] the ruin, despite its state of decay, somehow outlives us. And the 
cultural gaze that we turn on ruins is a way of loosening ourselves from the grip of punctual 
chronologies, setting ourselves adrift in time.”

12. Do original: “Memory is always incomplete, always imperfect, always falling into ruin; 
but the ruins themselves, like other traces, are treasures: our links to what came before, our 
guide to situating ourselves in a landscapce of time. To erase the ruins is to erase the visible 
public triggers of memory: a city without ruins and traces of age is like a mind without 
memories.”

13. SOLNIT, Rebecca. The ruins of memory. 2007 apud DILLON, 2011, p. 151. 

14. Do original: “Deep mapping in this sense is as much a process of archaeology as it is 
cartography. With this comes an emphasis on verticality the plumbing of a place’s depth.”
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contingência da geografia”15 (PRESNER, 2009, p. 297, tradução nossa). 
A arqueologia também foi apontada por Harris (2015) como um dos 
principais procedimentos metodológicos que poderiam ser adotados 
pelo mapeamento profundo, ao lado de técnicas como a etnografia, a 
coleta de histórias locais, o uso de recursos multimídia, de geovisuali-
zação e a coleta de dados por sensores e GPS.

Uma maneira de se explorar o conteúdo histórico desses índices a 
serem mapeados é por meio de consultas a arquivos públicos. A coleta 
de documentos históricos associados ao local de pesquisa (fotografias, 
reportagens, plantas topográficas, mapas antigos, correspondências, 
recortes de jornal) constitui uma das etapas desse processo. Outros 
tipos de dados também podem ser considerados, como entrevistas com 
personagens locais, o que forneceria um rico material de narrativas 
orais. No contexto do mapeamento profundo, o trabalho da arqueologia 
também consiste em identificar anacronismos e contradições temporais 
nesses rastros. Que propriedades dos dados levantados indicam outras 
temporalidades? Quais registros coletados apontam para saltos tempo-
rais significativos?

Tendo em vista as conexões com os procedimentos de etnografia 
e genealogia, a arqueologia é complementar à ação da deambulação, 
descrita no capítulo anterior. A descoberta dos índices a serem mape-
ados se inicia pela exploração minuciosa do ambiente. O andarilho 
urbano descobre, com seu olhar atento aos detalhes, contradições e 
nuances dos lugares.  

Podemos identificar a aplicação do procedimento arqueológico de 
mapeamento em vários projetos aqui mencionados. Por exemplo, nos 
atlas de Rebecca Solnit (SOLNIT, 2010; SOLNIT; SNEDEKER, 2013; 
SOLNIT; JELLY-SCHAPIRO, 2016), a recuperação de narrativas histó-
ricas das cidades mapeadas promove uma ressignificação dos lugares, 
como no caso do mapa sobre o movimento hip-hop em Nova Iorque. 
Partindo dos registros relacionados às ruínas do Bronx, esse mapa 
coloca em relevo esse importante movimento cultural, ao mesmo tempo 
em que oferece uma porta de entrada para que o leitor se aprofunde em 

15. Do original: “[...] according to the necessity of succession but rather according to the 
contingency of geography.”
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outros conteúdos relacionados a esse tema, como entrevistas, ensaios 
fotográficos, reportagens e outras publicações.

À medida que evidencia elementos banais do cotidiano e suas cone-
xões locais, o atlas de Becky Cooper (2013) também adota um proce-
dimento análogo ao que descrevemos neste capítulo. Nesse projeto, a 
arqueologia surge como um procedimento de rememoração, ao estabe-
lecer vínculos interpretativos entre a história pessoal dos “cartógrafos” 
e suas relações com a cidade, valorizando as narrativas que emergem da 
memória afetiva dos moradores de Manhattan. 

Por fim, podemos também aproximar tais mapas da noção de imagem 
sobrevivente, desenvolvida por Didi-Huberman. Os resquícios mape-
ados reconstroem narrativas aparentemente esquecidas pelo tempo. A 
perspectiva arqueológica do mapeamento profundo incentiva o estudo 
dos lugares com foco nesses elementos banais, capazes de trazer à tona 
histórias e personagens marginais, dando a eles uma sobrevida. Nesse 
sentido, um mapa também pode cumprir um papel de uma imagem 
sobrevivente, na medida em que teria potencial para recuperar uma 
narrativa que desafia o discurso oficial.

Como vimos, o trabalho de arqueologia se complementa com o gesto 
da deambulação. Para descobrir esses resquícios e ruínas, é imprescin-
dível percorrer o espaço fisicamente para se expor aos signos que ali 
pulsam. Dessa forma, o olhar investigativo do arqueólogo é análogo ao do 
próprio flâneur. Contudo, acreditamos que o processo de mapeamento 
profundo irá ganhar corpo e se materializar como um signo concreto e 
dotado de propriedades comunicacionais a partir do momento em que 
o cartógrafo se empenha num procedimento de montagem, através do 
qual o material coletado nas etapas de deambulação e arqueologia será 
organizado e confrontado, estimulando novos sentidos interpretativos 
para o seu leitor.





Capítulo 10

Montagem

10.1 A montagem e as imagens dialéticas

Apoiado no argumento de que o mapa, por si, seria insuficiente para 
transmitir certas propriedades qualitativas associadas a lugares, como 
emoções e memórias (CAQUARD; CARTWRIGHT, 2014), este capí-
tulo desenvolverá a ideia de que uma maior profundidade interpreta-
tiva dos mapas poderia ser alcançada por meio de um procedimento de 
montagem. Ou seja, o mapa deve ser combinado com outros suportes 
midiáticos (imagens, sons, textos, vídeos e outros tipos de documentos) 
para poder narrar histórias de maneira mais rica.

As técnicas de montagem foram historicamente exploradas em dife-
rentes abordagens semióticas, por exemplo, nas colagens do Dadaísmo 
ou mesmo na poesia concreta. Por sua vez, é no cinema que a montagem 
irá se desenvolver como técnica por excelência. Segundo Arlindo 
Machado (2001), os experimentos realizados pelo cineasta russo Serguei 
Eisenstein consolidaram a linguagem da montagem cinematográfica 
com base em um sofisticado processo de associações mentais. Eisenstein 
cria uma analogia entre as técnicas de montagem do cinema e os ideo-
gramas orientais, que combinam dois conceitos, aparentemente isolados, 
para se criar um terceiro. Na montagem, “juntam-se duas imagens para 
sugerir uma nova relação não presente nos elementos isolados, e assim, 
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através dos processos de associação, chega-se à ideia abstrata e ‘invi-
sível’” (MACHADO, 2001, p. 29-30). 

Tendo como referência essa definição proposta por Arlindo Machado, 
entendemos a montagem como um procedimento de junção entre frag-
mentos com a intenção de provocar um novo sentido interpretativo. 
Assim, a montagem não deve ser compreendida somente como uma 
mera organização de peças: trata-se de um método heurístico que, por 
meio do choque e do contraste de seus elementos, é capaz de estimular a 
descoberta de novas propriedades que permaneceriam ocultas se tomás-
semos tais elementos isoladamente. Essa definição, portanto, extrapola a 
linguagem cinematográfica e sugere que a montagem pode ser aplicada 
em outros contextos. 

Como subsídio teórico para essa discussão, vamos recuperar alguns 
elementos do pensamento de Walter Benjamin sobre a montagem, prin-
cipalmente sobre a sua noção de imagem dialética. Suas reflexões sobre 
o tema se desdobram não somente sobre a linguagem cinematográfica, 
mas também sobre outras formas expressivas. Ao definir as imagens 
dialéticas, Benjamin faz uso de metáforas luminosas: são lampejos 
surgidos a partir do choque de dois elementos temporais, cujas dife-
renças contrastantes, em uma tensão dialética, formam novas constela-
ções de significados.

Neste capítulo, vamos também citar as considerações de Didi-
-Huberman (2009, 2011a, 2013a, 2013c, 2015b) sobre o tema da 
montagem. Como veremos, Didi-Huberman localiza as imagens 
dialéticas de Benjamin em distintos contextos, tais como nas obras de 
Brecht, de Jean-Luc Godard e no Atlas Mnemosyne de Aby Warburg. De 
maneira similar, procuraremos argumentar que essas mesmas proprie-
dades heurísticas da montagem podem ser aplicadas em nosso modelo 
de mapeamento profundo.

10.2 Montagem e desmontagem na alegoria

As reflexões sobre a montagem em Benjamin se relacionam com 
o seu interesse pelas imagens, tema que ocupou um lugar central nos 
seus textos sobre a arte desde seus primeiros trabalhos acadêmicos. Tal 
interesse se manteve em uma posição de destaque até a elaboração das 
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suas teses finais sobre o conceito de história em 1940. De acordo com 
Bolle (2000, p. 43), “a ‘imagem’ é a categoria central da teoria benjami-
niana da cultura [...]. Por meio de imagens – no limiar entre consciência 
e o inconsciente – é possível ler a mentalidade de uma época”. Desta-
camos alguns trechos de sua obra em que as relações entre imagem e 
montagem se evidenciam, culminando na proposição do conceito de 
imagens dialéticas.

Durante o desenvolvimento de suas pesquisas sobre o barroco alemão, 
em meados dos anos 1920, Benjamin se interessou principalmente pelo 
conceito de alegoria. Benjamin não restringe a alegoria ao seu sentido 
literário. “O interesse original pela alegoria não é linguístico, mas óptico. 
‘As imagens, a minha grande primitiva paixão’” (BENJAMIN, 2015a, 
p. 184). Como uma espécie de representação imagética do barroco, a 
alegoria possui um traço fundamentalmente ambíguo e polissêmico, em 
oposição à noção de símbolo no Romantismo, que abrigaria um signi-
ficado sempre fechado em si mesmo. Como mencionamos, Benjamin 
entende que a alegoria seria para o pensamento o que as ruínas e os 
fragmentos são no mundo material: uma peça depredada, mas alta-
mente rica em significação, o elemento mais nobre na composição da 
arte barroca (BENJAMIN, 2013b). Já nesse contexto, Benjamin se inte-
ressava tanto pelo poder significativo dos resíduos como pelas funções 
contraditórias das imagens, citando aspectos dialéticos da alegoria, 
presentes, por exemplo, na contradição entre convenção e expressão. Ou 
seja, na alegoria os elementos (personagens, cenas, paisagens, expres-
sões, relações) podem significar uma outra coisa. “A forma alegórica 
expressa, ao mesmo tempo, a aparência da coisa, mas deixa entrever o 
que está oculto” (FERRARI, 2000, p. 101).

Na ótica alegórica, o mundo profano sofre ao mesmo tempo uma ele-
vação a um plano superior e uma desvalorização. A essa dialética re-
ligiosa do conteúdo corresponde, formalmente, a dialética entre con-
venção e expressão. Pois a alegoria é, simultaneamente, uma e outra, 
e ambas são contraditórias por natureza. (BENJAMIN, 1986, p. 29).

Além de aproximar os conceitos de alegoria e ruínas, os estudos sobre 
o drama barroco alemão também inspiraram Benjamin a refletir sobre 
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os efeitos da montagem. Benjamin fala em “arrancar os objetos de seus 
contextos habituais” (BARRENTO, 2013; BOLLE, 2000) para provocar 
outras interpretações quando os inserimos em relações inesperadas. 

Uma dessas técnicas de destruição – ‘arrancar as coisas do seu contex-
to habitual’ – vem a ser uma definição da alegorização barroca e, ao 
mesmo tempo, um dos princípios básicos da poética da Modernida-
de: a desmontagem em função de uma nova montagem. (BOLLE, 2000, 
p. 131, grifo nosso).

Nesse procedimento, estão incluídas tanto a ação de desmontagem 
quanto a própria montagem: as articulações habituais são desfeitas para 
que os objetos sejam recolocados em novas relações, causando um efeito 
de choque e estranhamento. Benjamin aplicou esse mesmo procedi-
mento tanto em Rua de Mão Única quanto no livro das Passagens.

10.3 A montagem vanguardista

A publicação de Rua de Mão Única marcou uma virada estética no 
pensamento de Benjamin (FERRARI, 2000). O livro não exige uma leitura 
linear. Cabe ao leitor identificar os diversos cruzamentos de sentido que 
se formam entre os fragmentos. Nessa obra, transparece a influência das 
vanguardas artísticas dos anos 1910 e 1920, principalmente em relação 
ao livro Le paysan de Paris, de Louis Aragon. Seu interesse se volta para 
as imagens de pensamento e para os pequenos objetos do cotidiano da 
cidade, que, por sua vez, é entendida como um labirinto de possibili-
dades. Embora adotando um estilo de escrita totalmente distinto da tese 
sobre o drama barroco, o livro Rua de Mão Única também explora proce-
dimentos de montagem. Essa obra se forma a partir de uma colagem 
de fragmentos e aforismos sobre a cidade moderna, os quais, segundo 
Bolle (1988), também podem ser entendidos como alegorias. Da mesma 
forma que o alegorista do barroco propõe diferentes significados a partir 
da combinação de fragmentos, o alegorista da cidade moderna “sente-
-se atraído pela experimentação com os resíduos da grande cidade 
contemporânea” (BOLLE, 1988, p. 64). Os aforismos em Rua de Mão 
Única foram “reunidos sem considerar a disparidade de tamanhos e as 
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descontinuidades, como as peças discretas de uma fotomontagem ou 
como uma colagem cubista” (BUCK-MORSS, 2002, p. 41). 

Segundo Bolle (2000), a montagem é um procedimento que caracte-
riza as vanguardas artísticas do início do século XX. Nesses movimentos, 
principalmente no Dadaísmo, a montagem pode ser acompanhada de 
um gesto de desmontagem: o obra de arte é rompida e questionada para, 
então, ser transformada a partir da colagem de peças aparentemente 
absurdas. Colocada, então, em uma moldura e exibida em um espaço 
institucionalizado do museu, a obra adquire um status questionador, 
provocativo, revolucionário. Nesse sentido, a montagem provoca um 
efeito reflexivo: o desconforto causado pela associação inusitada dos 
elementos conduz o apreciador a pensar sobre a autenticidade da obra. 
Portanto, trata-se de uma técnica que estimula o pensamento crítico 
sobre o próprio estatuto da arte como representação. 

A força revolucionária do dadaísmo estava em sua capacidade de sub-
meter a arte à prova da autenticidade. Os autores compunham natu-
rezas-mortas com bilhetes, carretéis, pontas de cigarro, aos quais se 
associavam elementos da pintura. O conjunto era posto numa moldu-
ra. E com isso mostrava-se ao público: vejam, a moldura faz explodir 
o tempo; o mínimo fragmento autêntico da vida diária diz mais que a 
pintura. (BENJAMIN, 2012a, p. 138).

Esse foi um dos principais argumentos de Benjamin em sua confe-
rência sobre “O autor como produtor”, proferida em 1934: o domínio 
da técnica (em nosso caso, a montagem) é um dos fundamentos da 
obra politizada, que levaria o autor a uma reflexão “sobre sua posição 
no processo produtivo” (BENJAMIN, 2012a, p. 144). O autor se torna 
produtor na medida em que ele não se contenta em criar uma obra 
inédita, mas em fazer dessa obra uma possível contrainformação, um 
conhecimento novo que contrasta com a informação fornecida pelos 
meios oficiais (DIDI-HUBERMAN, 2009). Ainda segundo Didi-
-Huberman (2009, p. 67), não se trata de mentir sobre o estatuto epis-
têmico da representação: trata-se de fazer da imagem uma questão de 
conhecimento, e não de ilusão.

Benjamin teceu semelhantes considerações sobre o efeito questio-
nador da montagem no teatro épico de Brecht. A interrupção da cena, 
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típica em Brecht, exerce uma função organizadora, combatendo “siste-
maticamente qualquer ilusão por parte do público” (BENJAMIN, 2012a, 
p. 143). Segundo Benjamin, a desmontagem da cena por meio de inter-
rupção e sua consequente remontagem como efeito reflexivo são proce-
dimentos análogos à montagem do cinema, do rádio e da imprensa. 

O teatro épico adota aqui, com o princípio da interrupção, um pro-
cedimento que se tornou familiar para nós, nos últimos anos, com o 
desenvolvimento do cinema e do rádio, da imprensa e da fotografia. 
Refiro-me ao procedimento da montagem: pois o material montado 
interrompe o contexto no qual é montado. (BENJAMIN, 2012a, p. 
143).

Os efeitos provocadores da montagem nas vanguardas artísticas se 
voltam para a própria obra de arte, que passa a cumprir um papel aber-
tamente político e crítico. Dessa maneira, a obra dialoga diretamente 
com os processos de produção da qual ela faz parte, ao mesmo tempo 
em que a sua autenticidade passa a ser questionada. O que define uma 
obra de arte, a partir do momento em que o artista rompe com a noção 
de apreciação do objeto artístico em si mesmo? Essa reflexão sobre o 
papel da arte no contexto das vanguardas é concomitante ao amadure-
cimento das técnicas cinematográficas de montagem e reprodução de 
imagens em larga escala. Tais temas tiveram uma significativa influência 
na elaboração de seus conceitos de aura e de imagem dialética.

10.4 A aura

Benjamin define a aura como “uma trama singular de espaço e tempo: 
a aparição única de uma distância, por mais próxima que ela esteja” 
(BENJAMIN, 2012a, p. 108). Benjamin utilizou esse conceito para carac-
terizar certas obras de arte que, em contraste com as imagens reprodu-
zidas mecanicamente (como no cinema e na fotografia), preservam um 
interesse ritualístico. Assim, a aura de certos objetos se refere à estra-
nheza causada pelo paradoxo entre presença e ausência. 

Há, nessa relação, uma tensão aparentemente contraditória: como 
pode algo estar presente e ausente ao mesmo tempo? Essa questão 
requer uma breve reflexão sobre o caráter semiótico da aura. Um passo 
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inicial para esta análise consiste em esclarecer que o potencial interpre-
tativo dos elementos dotados de aura nos permite caracterizá-los como 
signos. Ou seja, tais elementos podem ser entendidos como manifesta-
ções concretas que se apresentam no lugar de uma outra coisa que se 
encontra ausente, provocando um determinado efeito interpretativo em 
uma mente. A imagem de uma pegada nos remete ao animal que já não 
está mais ali, da mesma forma que uma pintura rupestre nos conduz a 
um tempo passado de nossos ancestrais. O quadro da Mona Lisa exposto 
no museu do Louvre também é um signo que atrai e seduz os olhares 
dos visitantes. O quadro invoca uma série de elementos que contribuem 
para a construção de sua aura, tais como a reputação de seu pintor, o 
contexto em que essa obra foi produzida, a fama que o quadro adquiriu 
ao longo dos anos e assim por diante. Todas essas características, embora 
ausentes, são imediatamente convocadas quando entramos em contato 
com esse signo único e emblemático da história da arte.

Porém, a aura não se resume à propriedade sígnica de representação 
de um objeto ausente. Janz (2012) ressalta que a aura de Benjamin não 
deveria ser entendida como uma qualidade exclusiva de algumas obra de 
arte, e sim uma categoria de percepção sensorial. O próprio Benjamin 
afirma que a aura seria uma “capacidade de percepção” (BENJAMIN, 
2015a, p. 143). Segundo Benjamin, “ter a experiência da aura de um fenô-
meno significa dotá-lo da capacidade de retribuir o olhar” (BENJAMIN, 
2015a, p. 143). Essa experiência aurática tem sido trabalhada em profun-
didade no campo das imagens por Georges Didi-Huberman. Segundo 
esse autor, “o objeto aurático supõe assim uma forma de varredura ou 
de ir e vir incessante, uma forma de heurística na qual as distâncias – as 
distâncias contraditórias – se experimentariam umas às outras, dialeti-
camente” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 148). Ao percorrer distâncias 
para retribuir o olhar, essa definição de aura se conecta com a noção de 
imagens dialéticas. 

10.5 A imagem dialética

Benjamin desenvolve o conceito de imagem dialética em diferentes 
momentos do livro das Passagens. As principais explicações sobre esse 
conceito encontram-se no caderno N (Teoria do Conhecimento, Teoria 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA292

do Progresso). Há também referências ao termo no ensaio Parque 
Central elaborado a partir de fragmentos do próprio projeto das Passa-
gens, e nas teses sobre o conceito de história.

Benjamin define a imagem dialética como “uma imagem que lampeja 
no agora da cognoscibilidade” (BENJAMIN, 2009, p. 515, fragmento [N 
9, 7]). A imagem dialética surge do choque de temporalidades. Como 
num relâmpago, a imagem se apresenta como uma espécie de iluminação 
que apela ao cognoscível e revela algo de natureza instantânea à nossa 
percepção. Ao transportar esse esclarecimento, a imagem seria capaz de 
carregar uma marca, um indício da criticidade própria do momento de 
choque entre o “ocorrido” e o “agora”. O efeito de iluminação e o seu 
poder de articulação temporal são características que aproximam as 
imagens dialéticas ao conceito de aura, que diz respeito à capacidade de 
certas imagens de retribuir o olhar ou mesmo de aproximar um ausente. 
No entanto, Benjamin ressalta que as imagens dialéticas se diferem pelo 
efeito crítico e reflexivo subjacente às leituras superficiais.

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presen-
te lança sua luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o 
ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. 
Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, en-
quanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, a 
do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza temporal, mas 
imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históri-
cas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem 
no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do 
momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura. (BENJAMIN, 
2009, p. 505, fragmento [N 3, 1]).

No trecho acima, Benjamin reforça que a imagem não se resume a 
uma simples iluminação do passado pelo presente (e vice-versa). Ela 
surge, necessariamente, de uma nova percepção a partir do choque de 
duas polaridades “dialéticas”, da tensão que leva “o passado a colocar o 
presente numa situação crítica” (BENJAMIN, 2009, p. 513, fragmento 
[N 7a, 5]), numa espécie de “síntese autêntica” (BENJAMIN, 2009, p. 
516, fragmento [N 9a, 4]). 

Sobre o uso do termo dialética, Didi-Huberman (2009) lembra que o 
antigo verbo grego dialegesthai significa contestar, introduzir uma dife-
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rença (dia) no discurso (logos). Nesse sentido, a dialética compartilha 
as mesmas raízes do diálogo: ambos partem do embate de ideias. Como 
confronto de opiniões divergentes para se chegar a um acordo sobre um 
sentido mutuamente admitido como verdade, a dialética é, então, uma 
maneira de pensar que está ligada às primeiras manifestações do pensa-
mento racional na Grécia antiga (DIDI-HUBERMAN, 2009, p. 91). No 
entanto, a dialética de Benjamin se difere um pouco da dialética hege-
liana (uma síntese que resulta de um confronto ente uma tese e uma 
antítese) (FERRARI, 2000). A imagem dialética seria uma maneira de 
expor a verdade por meio de um duplo movimento que separa e reúne 
os elementos, explorando suas mais improváveis relações, ou seja, suas 
heterogeneidades (DIDI-HUBERMAN, 2009). 

Ao propor o conceito de imagem dialética como um choque de pola-
ridades, Benjamin a aproxima da noção de montagem. Em outras pala-
vras, para provocar um lampejo, é necessário o embate de elementos, a 
junção de peças que se encontram isoladas temporalmente. 

10.6 Citando sem aspas

Benjamin desenvolve seu conceito de imagem dialética como parte 
de seu método de análise da “história a contrapelo”. Por lidar com a 
cognoscibilidade, trata-se de um método epistemológico que busca 
compreender a história pelo confronto de polaridades anacrônicas. Esse 
método se opõe à visão linear e positivista da história, uma maneira de 
se escapar à noção superficial de progresso. 

Seu método pressupõe justamente o choque de temporalidades a 
fim de suscitar uma imagem atualizada a partir do contraste de dois 
elementos. Esse choque nada mais é do que o método da montagem. 
Benjamin reforça seu interesse pelos “farrapos” e “resíduos” que, “injus-
tiçados” pelo esquecimento ou pelo desinteresse, serão articulados em 
um processo de montagem. Ao falar sobre seu próprio texto, Benjamin 
irá explicitar que “este trabalho deve desenvolver ao máximo a arte de 
citar sem usar aspas. Sua teoria está intimamente ligada à da montagem” 
(BENJAMIN, 2009, p. 500, fragmento [N 1, 10]). Assim, o método da 
montagem, que já havia sido experimentado em Rua de Mão Única, 
reaparece ainda com mais intensidade como princípio organizador do 
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livro das Passagens. Segundo Bolle (2000, p. 88), “os procedimentos de 
montagem sublinham o seu caráter de ‘obra aberta’, fazendo com que o 
leitor se torne coautor do texto, efetuando a montagem por sua conta.”

A articulação entre os elementos na montagem não é, segundo 
Benjamin, dicotômica, e sim dialética, no sentido de que se estabelece 
por uma relação de tensão constante que transita nos limiares ou nuances 
entre os dois polos. “O que interessa não são os grandes contrastes, e 
sim os contrastes dialéticos, que frequentemente se confundem com 
nuances. A partir deles, no entanto, recria-se sempre a vida de novo” 
(BENJAMIN, 2009, p. 501, fragmento [N 1a, 4]).

Além das analogias com a montagem, as imagens dialéticas também 
possuem um componente arqueológico. Os elementos que Benjamin 
privilegia para gerar esse confronto não se encontram nas aparências 
superficiais, e sim nos resíduos arqueológicos que sobrevivem ao tempo. 
Tais resíduos não são meras abstrações: eles possuem um caráter mate-
rial, o que lhes confere uma relevância arqueológica. Assim, todo objeto 
arqueológico, ao se presentificar materialmente, invoca a interpre-
tação de um passado que se perdeu e, ao mesmo tempo, tem potencial 
para desordenar nossa interpretação do próprio presente nem que seja 
por meio de um mero detalhe (DIDI-HUBERMAN, 2015a). Por isso 
Benjamin se interessou, sobretudo, pelas passagens parisienses da tran-
sição do século XIX para o XX: ambientes que ainda portavam os resquí-
cios de uma modernidade que se encontrava cada vez mais abalada pela 
iminente catástrofe da guerra. Benjamin nos esclarece essas questões 
com as seguintes palavras:

De que maneira seria possível conciliar um incremento de visibilida-
de com a realização do método marxista? A primeira etapa desse ca-
minho será aplicar à história o princípio da montagem. Isto é: erguer 
as grandes construções a partir de elementos minúsculos, recortados 
com clareza e precisão. E, mesmo, descobrir na análise do pequeno 
momento individual o cristal do acontecimento total. Portanto, rom-
per com o naturalismo histórico vulgar. Apreender a construção da 
história como tal. (BENJAMIN, 2009, p. 503, fragmento  [N 2, 6]).

Ao estabelecer, portanto, uma prática “epistemocrítica da montagem”, 
Walter Benjamin introduziu uma concepção extremamente original e, 
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ao mesmo tempo, subversiva de análise do tempo histórico, capaz de 
nos conduzir a novos patamares do saber. Benjamin, assim, aposta no 
conhecimento pela montagem, tomando a imagem como elemento 
heurístico (DIDI-HUBERMAN, 2015a).

10.7 A montagem como princípio heurístico

O princípio da montagem em Benjamin pode ser explorado em 
outros contextos. No âmbito das artes visuais, esse trabalho tem sido 
desenvolvido por Georges Didi-Huberman. Esse autor retoma o pensa-
mento de Walter Benjamin e nos conduz a uma série de reflexões sobre 
os diversos objetos artísticos, sejam eles afrescos do Renascimento, 
fotografias de campos de concentração nazistas ou mesmo o cinema de 
Godard. 

Didi-Huberman parte do interesse pelo frequente desconforto 
causado pelos objetos da arte quando colocamos nosso olhar diante de 
suas imagens. A arte é capaz de nos lançar diferentes sentidos inter-
pretativos e, frequentemente, nos arrebata por querer dizer algo que se 
encontra além das aparências, clamando por um olhar que inquieta o 
nosso pensamento. No entanto, para nos inquietar, a imagem artística 
deve propor um deslocamento de sentido, a fim de criticar algo que já se 
encontra em nosso repertório1. Ao fomentar novos pensamentos, a arte 
também se apresenta como fonte de conhecimento. Porém, a arte não 
entrega esse novo conhecimento sem esforço: ela exige de seu interlo-
cutor um exercício fenomenológico de observação, uma postura porosa 
dos nossos sentidos diante de sua imagem.

Apoiado pelos argumentos de Benjamin, Didi-Huberman afirma 
que o arrebatamento de sentidos provocado pela arte ocorrerá justa-
mente pelo confronto de sua imagem com a nossa memória, enten-
dida não somente como um repertório ou acervo de experiências do 
passado, mas como elementos de caráter arqueológico, prontos para 
“relampejar” novos sentidos a partir do choque com o presente: “Diante 
de uma imagem – por mais recente e contemporânea que seja –, ao 

1. Aqui, podemos estabelecer uma conexão com o próprio pensamento de Charles Peirce. 
A arte pode ser vista como um mecanismo que tenta romper uma crença para introduzir 
um novo hábito de pensamento.
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mesmo tempo, o passado nunca cessa de se reconfigurar, visto que esta 
imagem só se torna pensável numa construção da memória” (DIDI-
-HUBERMAN, 2015a, p. 16). 

Didi-Huberman identifica tais propriedades, e sobretudo o exercício 
de montagem, na obra de diferentes artistas. Por exemplo, no primeiro 
volume da série L’oeil de l’histoire, Didi-Huberman (2009) analisa o 
trabalho de Brecht conhecido como Kriegsfibel2: trata-se de um álbum 
onde o artista e dramaturgo alemão coletou e organizou um conjunto 
de fotografias sobre a Segunda Guerra Mundial, as quais foram posi-
cionadas com poemas curtos. A junção das fotografias com os poemas 
– entendida como um procedimento de montagem minuciosamente 
trabalhado por Brecht – estimula o observador a multiplicar heuristi-
camente seus pontos de vista para encontrar, por trás da montagem, 
a rede de relações que dizem respeito à nossa própria leitura desse 
evento histórico. Segundo Didi-Huberman, a obra de Brecht estimula 
o leitor ou espectador a tomar uma posição política através do estra-
nhamento e do distanciamento. Como vimos, esse gesto se configura 
em um processo de montagem/desmontagem que estimula a percepção 
das diferenças e resulta em uma operação de conhecimento. Portanto, 
através da arte, torna-se possível desenvolver um olhar crítico sobre a 
história. “Distanciar é demonstrar desmontando as relações de coisas 
mostradas em conjunto e ligadas a partir de suas diferenças”3 (DIDI-
-HUBERMAN, 2009, p. 70, grifo do autor). Nesse sentido, a montagem 
não se resume a uma mera disposição de objetos, mas um exercício que 
expõe as diferenças, o choque e o conflito. Trata-se, portanto, de mostrar 
pelo deslocamento e pela recomposição.

Didi-Huberman também percebe as imagens dialéticas de Benjamin 
e seu princípio da montagem no cinema de Jean-Luc Godard (DIDI-
-HUBERMAN, 2015b; RIBEIRO, 2016b). Godard foi um cineasta 
que explorou, vigorosamente, a montagem em suas obras. Desde seus 

2. Uma prévia dessa obra pode ser observada em: <http://josefchladek.com/book/bertolt_
brecht_-_kriegsfibel#image-5>. Acesso em: 24 nov. 2017.

3. Do original: “Distancier, c’est démontrer en démontant les rapports des choses montrées 
ensemble et ajointées selon leurs différences.” Notamos aqui um jogo de palavras entre 
“démontrer en démontant”, um típico recurso textual utilizado por Didi-Huberman em 
seus livros.
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primeiros filmes da Nouvelle Vague, Godard trabalhou de maneira 
fecunda a linguagem cinematográfica a partir da remontagem de 
elementos visuais e verbais. Os exemplos mais emblemáticos da apli-
cação da montagem em Godard podem ser encontrados tanto nos 
perturbadores jumping cuts do filme Acossado (AUMONT; MARIE, 
2012) quanto na sua série conhecida como Histoire(s) du Cinéma. Nessa 
obra, em particular, o cineasta entrega ao espectador uma narrativa poli-
fônica de arquivos e trechos de filmes que fizeram parte da história do 
cinema, numa edição que sobrepõe imagens, sons e palavras. Segundo 
Didi-Huberman (2015b), Godard cria uma espécie de cinema aberto, 
em que o vai e vem de imagens e frases se embaraçam ao ritmo frené-
tico de uma interminável investigação polifônica, como uma imensa 
associação de ideias, de maneira desconcertante, fragmentada, fasci-
nante e até fatigante. Didi-Huberman também reforça a característica de 
Godard de “citar sem aspas”, recheando seus filmes com inúmeras refe-
rências extraídas tanto de seu próprio arquivo pessoal como de outros 
materiais audiovisuais, muitas vezes sem indicar a fonte. 

Por fim, cabe também mencionar as aproximações que Didi-
-Huberman estabelece entre a montagem e as imagens dialéticas de 
Benjamin na análise do Atlas Mnemosyne de Aby Warburg (DIDI-
-HUBERMAN, 2011a, 2013a, 2013c). O atlas de Warburg4 pode ser 
compreendido como uma poderosa ferramenta heurística de leitura 
do mundo das imagens (RIBEIRO, 2017a). Warburg cria uma série de 
pranchas que agrupam fotografias em preto e branco que não estavam 
fixadas em seu suporte, podendo ser rearranjadas livremente. Cada 
prancha contém um conjunto de fotografias de aparente disparidade 
temática e temporal: desde fotografias de objetos ritualísticos de povos 
da antiguidade, passando por recortes de pinturas do Renascimento até 
mesmo imagens da cultura midiática do início do século, como selos 
postais e fotografias do Papa. Quando Warburg organiza diversas foto-
grafias anacrônicas em pranchas, ele não pretende simplesmente propor 
uma colagem iconográfica aleatória. Como afirma Felinto (2015), a 
iconologia praticada nesse atlas não tem como objetivo interpretar 
as imagens isoladamente, mas sim “produzir sensações por meio das 

4. Disponível em: <https://warburg.library.cornell.edu/about>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
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interrelações entre as figuras, uma experiência que não poderia ser redu-
zida ao discurso” (p. 3). Na verdade, Warburg evidencia visualmente seu 
próprio método de investigação: a construção do conhecimento pela 
imaginação. Esse conhecimento é despertado pelas infinitas analogias 
que as imagens, em seus detalhes mais sutis, suscitam em contraste com 
outras imagens. Nesse sentido, cada prancha se apresenta como um 
verdadeiro instrumento heurístico para o leitor que, atento aos resquí-
cios arqueológicos pulsantes das imagens, desloca seu pensamento para 
novas combinações inusitadas. O que mobiliza esse novo conhecimento 
é a estranheza provocada pelos saltos anacrônicos dos signos que se 
atualizam materialmente diante do olhar. O Atlas Mnemosyne, dessa 
maneira, explora os limiares, os intervalos de descoberta de um saber 
imagético ao mesmo tempo estético e epistemológico.

10.8 Montagem/desmontagem na desconstrução dos mapas

Tal como nas etapas anteriores de deambulação e arqueologia, também 
podemos levantar afinidades entre o procedimento da montagem e as 
técnicas de mapeamento identificadas por Kitchin et al. (2012), mais 
especificamente com a proposta metodológica de desconstrução. Esses 
autores apontam que a desconstrução é um método de análise que 
procura “quebrar” um objeto a fim de identificar significados, intenções 
e propósitos por trás de leituras superficiais. A desconstrução procura 
ir além das camadas de leituras mais rasas, desafiando o pesquisador a 
buscar interpretações mais sutis, que muitas vezes dizem respeito a rela-
ções de poder, contradições, ideologias e intertextualidades contidas no 
discurso do enunciador. 

Segundo esses autores, a desconstrução foi um procedimento funda-
mental para o desenvolvimento da cartografia crítica. No capítulo 1, iden-
tificamos que a desconstrução foi amplamente utilizada pelos principais 
autores dessa vertente, como Denis Wood e Brian Harley, com o objetivo 
de revelar relações de poder, mensagens políticas e discursos de propa-
ganda por trás de diversos mapas ao longo da história da cartografia. 
As discussões levantadas pelos pesquisadores da cartografia crítica não 
somente colocaram em pauta a falsa neutralidade da cartografia cientí-
fica, como também abriram as portas para mapeamentos alternativos no 
campo das artes, da literatura e do mapeamento indígena. 
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A desconstrução, nesses termos, nada mais é do que um método 
semiótico. Como foi desenvolvido no capítulo 2, a semiótica se apresenta 
como uma metodologia para identificação e classificação das inúmeras 
formas de manifestação sígnica. Ao investigar de que maneira os signos 
realizam uma mediação entre o mundo representado e uma determi-
nada mente interpretadora, a semiótica nos permite desvendar relações 
que operam nas estruturas dos variados tipos de artefatos comunicacio-
nais, tais como os mapas.

Mas de que maneira a desconstrução pode ser associada aos proce-
dimentos de montagem descritos neste capítulo? À medida que apro-
ximamos a ideia de montagem aos princípios de interrupção e de 
estranhamento (como no Dadaísmo ou no teatro épico de Brecht), 
a desconstrução também passa a ser entendida como um método de 
reflexão crítica sobre a própria obra. Desconstruir pressupõe colocar o 
observador em uma posição de questionamento diante de um signo. Em 
termos benjaminianos, poderíamos dizer que desconstruir é estar apto 
a perceber a iluminação que brota do choque entre os fragmentos que 
compõem a obra. 

A montagem como desconstrução no mapeamento se torna ainda 
mais evidente quando levamos em conta os experimentos artísticos 
que podem ser operados sobre os mapas e a linguagem cartográfica. 
Tais implicações foram mais profundamente discutidas no capítulo 
3, demonstrando como as diversas técnicas artísticas (colagens, foto-
montagens, inversões, distorções e assim por diante) são propícias para 
promover a desconstrução de premissas da cartografia. Não é por acaso 
que os mapas foram amplamente utilizados pelos artistas das vanguardas 
da primeira metade do século em suas montagens, como demonstram 
algumas obras de Max Ernst5, Salvador Dali6 e Marcel Duchamp7, perso-
nagens emblemáticos das artes plásticas desse contexto.

5. Europe after the rain. Obra de Max Ernst. Disponível em: < https://www.wikiart.org/en/
max-ernst/europe-after-the-rain-i-1933>. Acesso em: 25 nov. 2017.

6. Baby map of the world. Obra de Salvador Dali. Disponível em: <https://www.wikiart.
org/en/salvador-dali/baby-map-of-the-world>. Acesso em: 25 nov. 2017.

7. Genre Allegory (George Washington). Obra de Marcel Duchamp. Disponível em: <https://
www.wikiart.org/en/marcel-duchamp/genre-allegory-george-washington-1943>. Acesso 
em: 25 nov. 2017.
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Figura 54: Baby Map of the World (1939).
Fonte: WikiArt.

Figura 55: Genre Allegory (1943).
Fonte: WikiArt.

Figura 53: Europe after the rain (1933).
Fonte: WikiArt.
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10.9 A montagem no mapeamento profundo

De que maneira podemos conceber o princípio da montagem no 
mapeamento profundo? Vislumbramos que a aplicação desse método 
pode ocorrer sob dois pontos de vista: (1) a montagem (em seu sentido 
mais habitual) como articulação de diferentes suportes midiáticos em 
torno de um mapa e (2) a montagem (em seu sentido mais crítico) 
como desconstrução proposital de padrões da cartografia. Nos dois 
casos, trata-se de um procedimento que organiza e desorganiza frag-
mentos para estimular novas interpretações. Defendemos que ambas 
abordagens são capazes de promover uma reflexão mais profunda sobre 
o mapeamento de lugares, trazendo dimensões mais qualitativas, tais 
como contradições, emoções e memórias.

Vimos que a montagem é um princípio básico utilizado por diferentes 
linguagens comunicacionais, como o cinema e as diversas outras mani-
festações audiovisuais, artísticas e hipermidiáticas. No primeiro caso (1), 
a montagem no mapeamento profundo pressupõe que, a fim de explorar 
a profundidade e a espessura que estão contidas nas narrativas refe-
rentes aos lugares, os mapas devem combinar diferentes mídias, sejam 
fotos, vídeos, textos, áudios, hipertextos ou até mesmo outros mapas. 
Nesse sentido, concordamos com a restrição apontada por Caquard e 
Cartwright (2014) de que um mapa não seria capaz de explorar aspectos 
qualitativos dos lugares sem se apoiar em outras mídias. 

Contudo, essa restrição levanta uma interessante indagação: A 
combinação com outros suportes midiáticos não descaracterizaria a 
própria essência do mapa? Em outras palavras, estaríamos ainda diante 
de um mapa ou passaríamos a ter um artefato híbrido? De um ponto de 
vista semiótico, o mapa, por si só, já é considerado como uma linguagem 
híbrida, uma vez que combina aspectos icônicos, indiciais e simbólicos 
(NÖTH, 1998; SANTAELLA, 2005). Tendo em vista as matrizes que 
compõem a estrutura semiótica dos signos, Santaella (2005) classifica o 
mapa como uma forma figurativa dentro da matriz visual, cuja principal 
função é indicar o objeto representado por um processo de convenção. 
O mapa é um índice que sinaliza a existência de seu objeto, dizendo 
“aqui há um território”. Contudo, diferentemente da fotografia – que 
normalmente indica o objeto representado por meio de um registro 



LIMIARES DA CARTOGRAFIA302

físico e químico de captura de uma de suas “faces” –, o mapa depende 
de convenções da cartografia para estar apto a representar um território, 
como regras de projeção, escala, legendas e assim por diante. Nesse 
sentido, o mapa se aproxima da própria linguagem verbal, que também 
requer o conhecimento prévio de um código socialmente comparti-
lhado para poder ser compreendida. No entanto, como vimos, o mapa 
também apresenta importantes propriedades qualitativas, que o tornam 
capaz de se assemelhar ao próprio objeto representado, como cores, 
formas, linhas e texturas. Cabe lembrar que, de acordo com a semiótica, 
as matrizes ou categorias que estruturam os diferentes tipos de signos 
não se constituem como classificações rígidas e excludentes, mas ilus-
tram graus de dominância. 

A montagem que sugerimos aqui extrapola os aspectos híbridos 
do mapa em si para abraçar a possibilidade de combiná-lo com outros 
suportes midiáticos. Defendemos que o mapa poderia funcionar como 
um modelo hipermidiático de navegação em conteúdos adicionais, sem, 
no entanto, perder sua função de registro visual e figurativo de um terri-
tório. A montagem pode ser feita por meio de camadas que se sobre-
põem ao mapa, onde os leitores poderiam explorar novos conteúdos 
sobre aquele lugar. 

Por outro lado, a combinação de camadas não deve ser reduzida à 
mera aplicação de um recurso técnico fornecido por um sistema de GIS 
interativo. A real motivação consiste em encorajar o confronto temporal: 
a partir da localização de um rastro no mapa, leitores poderiam ser 
conduzidos a descobrir fluxos narrativos previamente organizados pelo 
cartógrafo. Mais do que simplesmente agregar diferentes formatos em 
um mapa interativo, a montagem poderia ser capaz de estimular leituras 
não lineares. “Dessa maneira, histórias se proliferam em um entrelaça-
mento de camadas, tornando possível contar mais de uma história ao 
mesmo tempo, ou qualquer número possível de histórias”8 (PRESNER, 
2009, p. 298, tradução nossa).

Um exemplo de montagem hipermidiática dessa natureza pode ser 
encontrado na narrativa cartográfica de Aghiad Amir, um imigrante 

8. Do original: “In so doing, histories become proliferated as intertwining layers, making 
it possible to tell more than one story at the same time, or any number of possible stories.”



303MONTAGEM

sírio em busca de asilo político, cuja trajetória foi mapeada em uma 
demonstração de uma ferramenta comercial desenvolvida pela empresa 
de mapeamento Esri. Em uma jornada que começou em 2012, na Síria, 
e seguiu até Estocolmo, na Suécia, em 2016, Amir percorreu mais de 10 
mil quilômetros por cerca de dez países diferentes, cruzando fronteiras 
em condições de risco. Um resumo dessa trajetória de Amir foi narrado 
nesta aplicação, disponível na internet, que combina um fluxo narra-
tivo de navegação simples com mapas, imagens de satélite, fotografias, 
depoimentos e descrições de suas experiências9.

Outro exemplo foi o relato desenvolvido pelo jornalista Ron Stodghill 
para o New York Times, em 2017. Stodghill percorreu, em três dias, a 
trajetória empreendida por Harriet Tubman – uma escrava fugitiva da 
costa leste dos Estados Unidos em 1854, que se tornou, posteriormente, 
uma heroína da Guerra Civil. O relato foi organizado em uma narrativa 
visual, que se apoia tanto em um mapa da região de Maryland quanto 
em fotografias, textos, documentos históricos, vídeos e links para outras 
matérias do jornal10.

Tais casos, juntamente com outros exemplos mencionados anterior-
mente (sobretudo no capítulo 6), indicam que o mapeamento profundo 
pode explorar diferentes configurações midiáticas para se aprofundar 
em uma determinada narrativa. Embora os exemplos acima demons-
trem duas aplicações disponíveis na web, é relevante dizer que o suporte 
digital não é necessariamente uma condição para a elaboração desses 
mapas. Os atlas narrativos (como os de Rebecca Solnit sobre as três 
cidades dos Estados Unidos) são exemplos de mapeamento que procu-
raram agregar outras linguagens semióticas, ainda que o produto final 
seja um livro impresso.

Portanto, a ênfase na noção de montagem reforça que essa proprie-
dade atua como um procedimento heurístico para o mapeamento. Como 
no caso dos atlas narrativos e dos exemplos de mapeamento profundo 

9. Disponível em: <https://storymaps.esri.com/stories/2017/oral-histories/aghiad.html>. 
Acesso em: 26 nov. 2017.

10. Disponível em: <https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/24/travel/
underground-railroad-slavery-harriet-tubman-byway-maryland.html>. Acesso em: 26 
nov. 2017.
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descritos no capítulo 6, a montagem não é somente um método de orde-
namento de fragmentos. Trata-se de uma estratégia que pode expor 
contrastes, conectando elementos que não compartilham semelhanças 
óbvias. Assim, novos significados podem emergir dessa mistura inusi-
tada, favorecendo descobertas. 

Por fim, cabe ainda dizer que a montagem também pode ser enten-
dida como um método de desconstrução (2). A partir das considerações 
desenvolvidas neste capítulo, foi possível perceber que a montagem é um 
procedimento que, invariavelmente, é acompanhado por uma desmon-
tagem. A montagem, à luz de Benjamin, pressupõe causar no leitor um 
efeito de estranhamento, uma “iluminação” que o conduz a refletir sobre 
o próprio contexto da obra. Uma leitura crítica desse lampejo provo-
cado pela montagem levaria o leitor, por exemplo, a levantar algumas 
perguntas, do tipo: Sob que condições materiais essa obra foi criada? 
Que relações de poder estão por trás dessa mensagem? Que valores 
históricos estão impregnados nesses signos? Devido a esse potencial de 
questionamento, a arte percebeu na montagem um instrumento não só 
de expressão estética, mas também de engajamento político. Por sua vez, 
a cartografia crítica reconheceu aí um importante vetor para discussão 
sobre as relações de poder e sobre a parcialidade do código cartográfico.

Sob essa perspectiva crítica, a montagem aplicada ao mapeamento 
ganha liberdade para romper com os padrões da cartografia tradicional 
ao propor recombinações inusitadas e aproximações contrastantes. 
Assim, o mapa pode também ser uma imagem dialética, na medida em 
que interrompe uma leitura habitual por meio de um choque cognitivo. 
Explorando mais intensamente a iconicidade das formas, dos materiais 
e das texturas e, ao mesmo tempo, questionando as convenções simbó-
licas da cartografia, o mapeamento pode tentar alcançar aspectos mais 
qualitativos, como emoções e memórias – essenciais para o entendi-
mento mais profundo dos lugares.

É o caso da cartografia sensível proposta por Élise Olmedo (2011) 
geógrafa pesquisadora da Paris-1 Panthéon Sorbonne. Após conviver por 
cerca de um ano com um grupo de mulheres da periferia de Marra-
quexe, no Marrocos, a pesquisadora se engajou em buscar uma repre-
sentação cartográfica que fosse capaz de explorar o sentimento e os 
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afetos dessas mulheres ligados ao seu ambiente espacial. Diante dessa 
motivação, Olmedo criou um “modelo cartográfico que pudesse trans-
crever toda emoção contida em suas narrativas, semeadas de imagens 
mentais profundamente vividas, e por isso, necessariamente, desviar 
da cartografia convencional”11 (OLMEDO, 2011). Um dos desafios da 
pesquisadora foi articular essa proposta em duas escalas: o microes-
paço íntimo e privado de cada uma das mulheres e sua relação com os 
espaços mais amplos do bairro e da cidade. Olmedo reconhece que a 
cartografia sensível questiona certos padrões da cartografia tradicional, 
mas, ao mesmo tempo, procura evitar dicotomias improdutivas entre a 
arte e ciência. 

Ao refletir sobre uma cartografia mais sensível e a possibilidade 
de representar dados emocionais como sentimentos, Olmedo lança a 
seguinte pergunta: “se a cartografia se abrir para outros processos de 
representação (numa ampla gama de possíveis suportes e de materiais), 
teríamos mais chances de obter uma representação mais convincente 

11. Do original: “Il fallait donc inventer un mode cartographique qui puisse retranscrire 
toute l’émotion contenue dans leurs récits, semés d’images mentales profondément vécues, 
et pour cela, nécessairement sortir des sentiers battus de la cartographie conventionnelle.”

Figuras 56 e 57: Carte textile (2011).
Fonte: Visionscarto.
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desses dados, dessas emoções?”12 (OLMEDO, 2011, tradução nossa). 
A cartografia sensível, que resultou dessa investigação13, foi composta a 
partir de um trabalho artesanal de costura em tecido, utilizando recortes 
de panos, fitas, linhas e adereços. Trata-se, portanto, de um processo 
de montagem, no qual tais mulheres buscaram expressar seus senti-
mentos em relação ao lugar que vivem por meio de técnicas e mate-
riais que lhe são familiares. O “mapa têxtil” gerado mostra a junção 
de dois universos, atados por uma fita amarela: o ambiente doméstico 
e o ambiente de trabalho. Os elementos costurados sobre esses dois 
universos dizem respeito não somente aos lugares físicos do cotidiano 
dessas mulheres, como os ambientes domésticos (cozinha, sala, quarto) 
e os lugares de socialização (parques e lugares de costura e bordado), 
mas também às questões envolvendo opressão de gênero (representadas 
pela cor marrom escura).

Acreditamos que os exercícios criativos de mapeamento profundo têm 
liberdade suficiente para explorar diferentes recursos estéticos típicos da 
map art, incluindo procedimentos de montagem. Não somente a carto-
grafia sensível de Olmedo, mas também os diversos outros exemplos 
analisados ao longo deste livro indicam que a montagem – sob esse viés 
crítico – é capaz de produzir um deslocamento de sentido que favorece 
a emergência de outras leituras do espaço. “Só a montagem como forma 
de pensamento permite espacializar essa desterritorialização dos objetos 
do conhecimento” (DIDI-HUBERMAN, 2013c, p. 406). Em resumo, ao 
colocar em ação de aproximação imagens e temporalidades, a montagem 
se apresenta como um fecundo procedimento heurístico que estimula 
associações produtivas de ideias novas, de hipóteses, de fantasias imagi-
nativas e,  também, de saberes autênticos (DIDI-HUBERMAN, 2015b).
 

12. Do original: “Si la cartographie s’ouvre à d’autres procédés de représentation (éventail 
élargi de supports possibles, de matériaux), aura-t-on davantage de chances d’obtenir une 
représentation convaincante de ces données, de ces émotions?”

13. Mapa têxtil de Élise Olmedo. Disponível em: <https://visionscarto.net/cartographie-
sensible>. Acesso em: 27 nov. 2017.



Conclusão

Este livro propôs uma reflexão sobre como os mapas podem ser 
capazes de recuperar as experiências limiares. Procuramos demonstrar 
como as diversas manifestações de mapeamento alternativo, ao questio-
narem o código da cartografia tradicional, incentivam outras maneiras 
de perceber o espaço, revelando aspectos que muitas vezes se encontram 
ocultos a um olhar superficial. Defendemos a hipótese de que uma das 
propriedades espaciais a serem reveladas pelos mapeamentos alterna-
tivos é justamente o limiar. Na terceira parte, focalizamos a tendência 
conhecida como mapeamento profundo e sugerimos um modelo de 
mapeamento baseado em três procedimentos: a deambulação, a arqueo-
logia e a montagem. Esses três procedimentos são aderentes às metodo-
logias de mapeamento que visam a alcançar aspectos mais qualitativos 
do espaço. Além disso, tal modelo pode estimular a criação de represen-
tações cartográficas que contemplem três propriedades gerais: a expe-
riência corporal com o espaço (deambulação), a dimensão histórica 
(arqueologia) e a leitura crítica (montagem). 

Na medida em que os argumentos acima foram desenvolvidos nos 
capítulos anteriores, vamos traçar algumas conclusões, bem como 
apontar alguns cenários que podem ser explorados em investigações 
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futuras. Neste tópico de encerramento, recuperaremos conceitos desen-
volvidos ao longo do livro a fim de endereçar algumas dessas questões.

A pesquisa sobre os mapas e seus desdobramentos

De maneira geral, podemos listar alguns temas que, embora não 
tenham sido desenvolvidos em profundidade, poderão ser retomados 
em outros contextos. Por exemplo, o tema da percepção suscita um 
confronto mais aprofundado com outros autores da fenomenologia, não 
somente com Walter Benjamin. Citamos autores como Merleau-Ponty 
e Heidegger, que são referências fundamentais nesse campo. O próprio 
Charles Peirce também desenvolveu uma teoria da percepção, baseada 
em suas categorias fenomenológicas (SANTAELLA, 2012). Nesse 
sentido, questões envolvendo a maneira como os dispositivos comuni-
cacionais de mediação com o espaço (particularmente os mapas) atuam 
em nossa percepção sensorial merecem um desdobramento futuro.

Outro tema que não foi tratado na nossa pesquisa, mas que possui 
um vínculo visceral com os mapas, são os games. Qual é a relevância 
dos mapas para o senso de orientação dos jogadores e para o desenvol-
vimento do gameplay em jogos eletrônicos? Qual é a influência histórica 
dos mapas nos games, desde os jogos infantis ao ar livre (como o “jogo 
da amarelinha”), passando pelos jogos de tabuleiro, jogos de RPG (role-
-playing games) até os jogos digitais? De que maneira a noção semiótica 
de diagrama pode ser útil na compreensão da relação entre a interface 
gráfica do jogo e seu mapa de navegação? Em que medida as estraté-
gias militares, por meio de mapas, encontram ressonância nos jogos 
contemporâneos? Todas essas questões apontam para oportunidades de 
pesquisa, as quais podem dialogar com as reflexões sobre os mapas que 
aqui foram desenvolvidas.

Neste livro, trabalhamos algumas interseções entre mapas e narra-
tivas. No entanto, não nos aprofundamos na relação entre as narra-
tivas orais e as práticas de mapeamento. A conexão entre esses dois 
temas é relevante e remete às tradições tribais de cânticos, às lendas e 
aos mitos no compartilhamento do conhecimento espacial entre seus 
membros. Por exemplo, é conhecida a prática do walkabout, um sistema 
de mapeamento de rotas desenvolvido por povos indígenas da Austrália 
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(CARERI, 2002). Cada parte do território – montanhas, rios, bosques, 
cavernas – era associada a um complexo sistema de narrativas em 
formato de melodias. Os cânticos eram transmitidos oralmente entre 
seus membros, de forma a propagar o conhecimento geográfico. As 
tradições orais também foram fundamentais na elaboração dos mapas 
medievais (ZUMTHOR, 1993), uma vez que os deslocamentos geográ-
ficos eram mais limitados. Nesse sentido, os relatos orais dos viajantes se 
tornavam uma rica fonte de dados, que eram traduzidos em mapas. Tais 
relatos fatalmente mesclavam fatos e ficção, o que aproxima a cartografia 
medieval dos próprios estudos sobre a cartografia literária.

A propósito, uma análise mais aprofundada sobre a cartografia 
medieval acabou ficando de fora deste livro, a fim de que pudéssemos 
nos concentrar nos mapeamentos alternativos contemporâneos. No 
entanto, sabemos da relevância desse tema para o estudo dos mapas 
(RIBEIRO, 2016a), sobretudo para a map art. Como mencionamos, 
diversas técnicas de distorção da linguagem cartográfica já haviam sido 
experimentadas séculos antes das vanguardas artísticas. A retomada 
dessas técnicas medievais em contextos históricos muito distantes nos 
conduz à hipótese de que a map art é um sintoma da “sobrevivência das 
imagens”, apontada por Didi-Huberman anteriormente.

Ao buscarmos analogias entre a proposta metodológica de nossa 
pesquisa e as metodologias qualitativas de mapeamento levantadas 
por Kitchin et al. (2012), identificamos alguns procedimentos ligados à 
antropologia, tais como a etnografia e a observação participante. Nesse 
contexto, apontamos a influência dos estudos desenvolvidos pela Escola 
de Chicago, cujos principais autores foram John Dewey e George H. 
Mead (FRANÇA; SIMÕES, 2014). Tal corrente ganhou um destaque 
considerável nos estudos recentes no campo da comunicação. Além 
disso, a Escola de Chicago se apoiou fundamentalmente no pragma-
tismo norte-americano – cuja referência primordial é Charles Peirce – 
a fim de compreender de que maneira o pensamento se articula e se 
desdobra na ação deliberada. Assim, tanto a relação dessa vertente com 
o mapeamento das cidades quanto a aproximação de suas ideias com a 
filosofia de Peirce são temas que podem ser trabalhados futuramente. 
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Por fim, não poderíamos deixar de mencionar que o tema do mape-
amento das cidades tem potencial para dialogar com outras correntes 
semióticas, sobretudo a semiótica discursiva e narrativa de Greimas e a 
semiótica da cultura de Lotman (NÖTH; SANTAELLA, 2017). Em que 
medida tais correntes poderiam contribuir com o modelo de mapea-
mento aqui desenvolvido? 

Após esses apontamentos, vamos apresentar alguns outros desdobra-
mentos de maneira mais específica. 

Os espaços heterotópicos e as experiências limiares

Há igualmente – e isso provavelmente em toda cultura, em toda ci-
vilização – lugares reais, lugares efetivos, lugares que são desenha-
dos na própria instituição da sociedade e que são espécies de contra-
-alocações, espécies de utopias efetivamente realizadas, nas quais as 
alocações reais, todas as outras alocações reais que podem ser en-
contradas no interior da cultura, são simultaneamente representadas, 
contestadas e invertidas; espécies de lugares que estão fora de todos 
os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. Por serem absolu-
tamente outros quanto a todas as alocações que eles refletem e sobre 
as quais falam, denominarei tais lugares, por oposição às utopias, de 
heterotopias. (FOUCAULT, 2013, p. 116).

O conceito de heterotopia foi trabalhado por Michel Foucault em 
uma conferência proferida para arquitetos em 1967. Em linhas gerais, 
heterotopias significam tanto “outros lugares” como “lugares de alteri-
dade”. De acordo com essa definição, podemos entender as heteroto-
pias como lugares alternativos, mas que, em oposição às utopias, são 
reais e rastreáveis (SANTAELLA, 2016). Nessa conferência, Foucault 
identifica algumas propriedades básicas das heterotopias: trata-se de 
espaços universais, heterogêneos, sobrepostos e temporalmente deslo-
cados. Ainda segundo Foucault, as heterotopias também apresentam 
um aspecto de resistência, na medida em que contradizem e desafiam a 
lógica interna dos espaços ditos “normais”. Seriam exemplos de hetero-
topias: os cemitérios, os jardins, os navios, os bordéis, os museus. 

O aprofundamento no conceito de heterotopias é um dos temas 
que ficará pendente para uma próxima oportunidade. Acreditamos 
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que conexões desse tema com as práticas de mapeamento alternativo 
podem ser devidamente exploradas futuramente. No entanto, a breve 
explicação acima já é suficiente para estabelecermos algumas analogias. 
Em que medida poderíamos aproximar os conceitos de heterotopias 
dos limiares? Ao estimular a representação de propriedades ligadas aos 
espaços limiares, não estariam as práticas de mapeamento alternativo 
revelando também heterotopias?

Numa análise superficial, os conceitos de limiares e heterotopias 
parecem bem distintos. Enquanto o primeiro trata, basicamente, de 
espaços e experiências de transição, o segundo parece apontar para 
espaços de resistência e sobreposição. No entanto, vislumbramos 
algumas semelhanças: na medida em que as heterotopias contêm pontos 
de interseção com os espaços “normais”, podemos imaginar a existência 
de áreas de transição, onde propriedades heterogêneas convivem em 
simultaneidade. Cabe lembrar que os espaços reais dificilmente apre-
sentam transições abruptas e binárias, tais como as fronteiras de um 
mapa. Nesse sentido, as fronteiras dos espaços heterotópicos com os 
espaços “normais” seriam formadas, na verdade, por espaços limiares. 
Nesse sentido, o mapeamento desses espaços se tornaria relevante, na 
medida em que nos ajudaria a compreender as dinâmicas, os fluxos e as 
questões históricas responsáveis por definir e manter as heterotopias em 
nossas cidades.

Por outro lado, o conceito de heterotopia é amplo e não se restringe 
a espaços geográficos. Por exemplo, na introdução de As palavras e as 
coisas, Foucault trabalha o conceito de heterotopias no âmbito da litera-
tura. Foucault se refere a uma estranha classificação proposta por Borges 
em um conto sobre uma enciclopédia chinesa. Tal enciclopédia dividia 
os animais do mundo entre “aqueles que pertencem ao Imperador”, 
“aqueles que tremem como se estivessem loucos”, “sereias”, “cães vira-
-latas” e assim por diante. De acordo com Foucault, a “bizarra” taxo-
nomia borgiana sugere um perturbador sistema de ordenamento de 
elementos do mundo, revelando heterotopias. Nesse contexto, as hete-
rotopias nos fazem refletir sobre os códigos da cultura que tratam da 
classificação e da ordem, evidenciando os limites da nossa linguagem e 
fragmentando o familiar (JOHNSON, 2006).
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As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente 
a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fra-
cionam os nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de an-
temão a ‘sintaxe’, e não somente aquela que constrói as frases – aquela 
menos manifesta, que autoriza ‘manter juntos’ (ao lado e em frente 
umas das outras) as palavras e as coisas. (FOUCAULT, 2007, p. XIII).

Assim, o embaralhamento das categorias que tradicionalmente 
representam os objetos do mundo sugerem uma outra maneira de se 
perceber a realidade, revelando heterotopias. As heterotopias, portanto, 
estão presentes na chamada “realidade”, mas permanecem ocultas. Uma 
maneira de se evidenciá-las é através da criação de representações que 
causem estranhamento e que rompam com a maneira como percebemos 
o mundo tradicionalmente. Esse raciocínio nos permite imaginar que os 
mapeamentos alternativos – na medida em que sugerem outras formas 
de representar o espaço – também são capazes de trazer as heterotopias 
à tona. Seja no âmbito da map art, das mídias locativas, da cartografia 
literária ou do mapeamento profundo (ou mesmo em outros domínios 
que não foram trabalhados nesta pesquisa, como os mapeamentos indí-
genas1), os mapeamentos alternativos se apresentam como mecanismos 
(ou dispositivos foucaultianos) de representação das heterotopias, e não 
somente dos espaços e experiências limiares. 

A cartografia de controvérsias

A objetividade é somente alcançada pela multiplicação de pontos de 
vista de observação. Quanto mais numerosos e parciais forem as pers-
pectivas através das quais um fenômeno é considerado, mais objetiva 
e imparcial será sua observação.2 (VENTURINI, 2010, p. 260, tradu-
ção nossa).

A tese de doutorado que originou este livro foi uma consequência 
de algumas reflexões apontadas em nossa dissertação de mestrado, inti-
tulada Visualização de dados na internet (RIBEIRO, 2009b). Naquele 

1. Disponível em: <http://mappingback.org/>. Acesso em: 27 nov. 2017.

2. Do original: “Objectivity can be pursued only by multiplying the points of observation. 
The more numerous and partial are the perspectives from which a phenomenon is 
considered, the more objective and impartial will be its observation.”
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contexto, estávamos interessados em analisar a capacidade diagramá-
tica dos projetos de design de informação aplicados ao tratamento visual 
de dados na internet. De fato, um dos recursos visuais mais adotados 
nesses projetos são as projeções de dados sobre planos cartográficos. 
Nesse sentido, a dimensão espacial se torna uma das variáveis que se 
cruza com dados de outra natureza, a fim de propor uma visualização 
que traduz uma informação referente a um território específico.

Nesse intervalo de tempo, surgiram, naturalmente, diversas outras 
técnicas e metodologias voltadas para a visualização cartográfica de 
dados. Destacamos, em particular, a técnica conhecida como cartografia 
de controvérsias (VENTURINI, 2009). Trata-se de uma metodologia de 
mapeamento que deriva da teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012). Nessa 
proposta, os dados disponíveis na internet são recuperados e tratados a 
fim de tornar visíveis, por meio de técnicas de visualização, as disputas 
que envolvem polêmicas ou conflito de opiniões. A cartografia de contro-
vérsias parte da análise do embate entre duas visões divergentes sobre 
um determinado assunto que, necessariamente, ainda levanta polêmica 
e não foi completamente solucionado. 

Uma de suas etapas metodológicas consiste em identificar e seguir os 
atores envolvidos na controvérsia, a fim de coletar os rastros deixados 
por eles em suas diversas interações na rede. Essa tarefa parte de uma 
observação cuidadosa, mas que não restringe a combinação de técnicas 
e ferramentas disponíveis para o auxílio do cartógrafo. A cartografia de 
controvérsias admite e aceita que as perspectivas de pesquisa são sempre 
enviesadas. Ou seja, a objetividade de uma investigação não seria alcan-
çada pela suposta “pureza” da lente aplicada no processo de observação, 
e sim pela riqueza dos múltiplos pontos de vista – muitas vezes contro-
versos – em torno de um determinado fenômeno. 

Na medida em que a cartografia de controvérsias também oferece 
um modelo de mapeamento, vislumbramos aí uma oportunidade para 
explorar relações entre a nossa pesquisa e a teoria Ator-Rede. Mencio-
namos brevemente, no capítulo 4, um possível ponto de contato, quando 
tratamos do mapeamento de rastros e índices nas mídias locativas. No 
entanto, as interseções parecem ser mais profundas e merecem um deta-
lhamento mais apurado, conforme apontado por Franco (2014). Como 
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as etapas de deambulação, arqueologia e montagem podem dialogar 
com a cartografia de controvérsias? De que maneira a coleta de rastros 
pode ser aprimorada, tendo em vista as recomendações sugeridas pela 
teoria Ator-Rede? Como as categorias atores e redes poderiam se acoplar 
ao método aqui sugerido? Como os procedimentos de visualização 
dialogam com a noção de montagem? Essas são perguntas que pode-
riam guiar futuras investigações nessa linha.

Escavar e recordar

E, não há dúvidas de que aquele que escava, deve fazê-lo guiando-se 
por mapas do lugar [...] Assim, o trabalho da verdadeira recordação 
deve ser menos o de um relatório, e mais o da indicação exata do lugar 
onde o investigador se apoderou dessas recordações. (BENJAMIN, 
2015b, p. 101, grifo nosso).

À primeira vista, a ideia de se debater o mapeamento profundo 
tendo como inspiração a obra de Walter Benjamin nos pareceu um tanto 
estranha, até mesmo impertinente. Afinal, esse pensador é mais reco-
nhecido por suas reflexões no campo da crítica literária e da filosofia 
da história. No domínio da comunicação, sua presença é mais evidente 
nos estudos sobre a fotografia e o cinema. Como, então, poderíamos 
associá-lo ao estudo dos mapas e da cartografia? Essa questão, inicial-
mente incômoda, transformou-se em um sedutor estímulo, à medida 
que adentramos em seu pensamento, o que iluminou uma série de cons-
telações em nosso horizonte de pesquisa.

O esforço em descobrir o interesse de Benjamin pelos mapas e a 
busca por analogias em sua obra com a noção de mapeamento profundo 
com a qual vínhamos trabalhando se revelaram uma verdadeira ativi-
dade de escavação. Foi necessário “espalhar a terra, revolvê-la, tal como 
se revolve o solo” a fim de encontrarmos as “imagens que, arrancadas de 
todos os seus contextos anteriores, estão agora expostas, como precio-
sidades, nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior” (BENJAMIN, 
2015b, p. 101). Sabemos que essa metáfora da escavação é um lugar-
-comum entre a maioria dos pesquisadores envolvidos com a obra de 
Walter Benjamin, sendo citada à exaustão por seus comentadores em 
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diversas ocasiões. Mesmo correndo o risco de repetirmos um clichê, é 
preciso constatar que, de fato, tal procedimento é bastante inspirador. 
Durante a pesquisa, sobretudo a partir do momento em que adentramos 
a terceira parte, fomos também conduzidos a esse exercício de arque-
ologia sobre seus fragmentos e imagens de pensamento. Nesse caso, 
mais importante do que simplesmente registrar esse fato, foi necessário 
passar pela experiência da arqueologia como método para, ao final, apre-
endermos seu real significado e seu potencial heurístico. “Escavar e 
recordar” (uma das imagens de pensamento de Benjamin) é, portanto, 
uma metáfora tanto do método arqueológico de mapeamento da cidade 
quanto da própria atividade por trás da elaboração desta pesquisa.

Como vimos, a obra de Benjamin abre frentes de pesquisa em 
inúmeras áreas. Mas se pudéssemos escolher dois conceitos gerais que 
permeiam todo o seu pensamento labiríntico, escolheríamos as noções 
de linguagem e história. O desenvolvimento da nossa argumentação sobre 
o mapeamento dos limiares da cidade só foi possível porque Benjamin 
apontou caminhos suficientemente ricos nessas duas vertentes, permi-
tindo-nos traçar algumas reflexões sobre a linguagens dos mapas em 
suas dimensões históricas. 

Podemos dizer que a nossa experiência investigativa sobre a obra de 
Benjamin – tendo em mente o objetivo de explorar relações com o tema 
central – resultou na contribuição mais desafiadora para o estudo dos 
mapas. A revisão bibliográfica realizada, tanto sobre a cartografia crítica 
quanto sobre os mapeamentos alternativos, indicou uma forte presença 
de outros pensadores – tais como Michel Foucault e Gilles Deleuze. 
Exceto o trabalho desenvolvido pelo professor Todd Presner, as referên-
cias a Benjamin nos livros e artigos científicos sobre mapas e cartografia 
foram relativamente marginais, limitando-se a reflexões sobre o flâneur 
e suas consequentes analogias com o movimento situacionista. Dessa 
maneira, acreditamos que este livro tenha contribuído para reforçar a 
relevância de Benjamin para os estudos dos mapas como mediadores 
dos espaços e lugares na cidade, trazendo outros aspectos que vão além 
da flânerie.

Alguns temas relacionados a Benjamin podem ser desenvolvidos 
em pesquisas futuras. Por exemplo, é possível vislumbrar interessantes 
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analogias entre o método Benjaminiano e as noções de secundidade 
em Charles Peirce. Como vimos, temas como a memória, os rastros, 
as ruínas e os fragmentos estão intimamente conectados com a noção 
de índice. Além disso, a categoria peirciana da secundidade fornece 
subsídios para pensarmos a tensão temporal entre o presente o passado. 
Tais correspondências, embora tenham sido trabalhadas neste livro, 
merecem uma investigação mais aprofundada, a fim de explorarmos a 
hipótese de que Benjamin – ao se interessar pelas singularidades, pelos 
registros materiais e pelos índices da memória – teria sido um filósofo 
da secundidade.

Outro tema que também pode ser desenvolvido futuramente diz 
respeito ao confronto da teoria nominalista de Benjamin – sobretudo 
em seu estudo conhecido como Sobre a linguagem em geral e sobre a 
linguagem dos homens – com o pensamento realista de Charles Peirce. 
O embate nominalismo versus realismo é recorrente na história da filo-
sofia e desperta interesse em estudiosos da semiótica. Nesse sentido, 
o confronto desses dois pontos de vista com base nesses autores pode 
revelar algumas conclusões relevantes sobre a maneira como podemos 
pensar as representações do mundo. 

Por fim, foi possível notar que o pensamento de Benjamin nos 
permite olhar para objetos de estudo da comunicação com outros 
olhos. Sua obra multifacetada oferece diferentes portas de entrada para 
tratarmos questões não somente relacionadas à linguagem e à história, 
mas também à percepção, à experiência e à política. Nesse sentido, o 
trabalho de Georges Didi-Huberman é inspirador, na medida em que 
se apoia principalmente em categorias benjaminianas para pensar as 
imagens em suas diversas manifestações semióticas (sobretudo nas 
artes, no cinema e na fotografia). É também digna de nota a investigação 
dos princípios semióticos da tradução trabalhados tanto por Haroldo de 
Campos (1997) e Julio Plaza (2013). Já o trabalho de Willi Bolle (2000, 
2009, 2015) foi fundamental para estabelecermos analogias do pensa-
mento de Benjamin com as questões comunicacionais que envolvem a 
cidade contemporânea. Por sua vez, as contribuições de Jeanne Marie 
Gagnebin (2014) e João Barrento (2013) foram essenciais para elabo-
rarmos as reflexões sobre os limiares e suas relações com o espaço. 
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Certamente, ainda há muitas relações entre os objetos de estudo da 
comunicação e a obra de Benjamin a serem exploradas, principalmente 
no âmbito das estéticas tecnológicas. Uma dessas possíveis relações 
diz respeito ao estudo da aura das imagens, tendo em vista a fluidez 
e a volatilidade da linguagem digital. Outro aspecto a ser explorado 
seria o estudo mais aprofundado das mudanças na percepção espacial 
mediadas pelos mapas digitais em smartphones e outros dispositivos 
móveis. Poderíamos supor que Benjamin teria um particular interesse 
pela linguagem digital e suas implicações no campo comunicacional, tal 
como o cinema e a fotografia em sua época.

O mapeamento profundo, na prática

Um dos grandes desafios durante a pesquisa foi enfrentar o fato de 
que o mapeamento profundo é um tema que ainda não está consoli-
dado, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional. Como vimos, 
esse cenário de indefinição em torno desse conceito tornou a exploração 
um pouco mais vaga e imprecisa, principalmente pela ausência de um 
corpus específico de mapas que pudessem ser claramente classificados 
dentro dessa tendência. No Brasil, tal conceito ainda não alcançou a 
devida repercussão, e é provável que pesquisas sobre o mapeamento 
profundo ainda estejam em fase de desenvolvimento.

Contudo, justamente por se tratar de um tópico em aberto, identifi-
camos aí uma oportunidade para contribuir com o debate em torno do 
assunto. É provável que o próprio conceito se transforme em algo distinto, 
assuma uma outra roupagem ou seja absorvido por outra tendência 
num futuro próximo. Como mencionamos, há inúmeras tentativas de 
se nomear fenômenos ligados a mapeamentos não convencionais. Nesse 
sentido, é possível que o mapeamento profundo acabe por se tornar 
uma tendência datada. Particularmente, o nome mapeamento espesso 
(defendido por Todd Presner) parece até mais adequado para tratar de 
camadas históricas que se sobrepõem aos lugares, aproximando-se mais 
claramente da ideia de arqueologia. No entanto, optamos por manter 
o nome mapeamento profundo, uma tradução literal de deep mapping, 
termo que parece se destacar (pelo menos por enquanto) com um certo 
fôlego nos fóruns acadêmicos ligados à cartografia. 
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Prever quanto tempo essa tendência irá durar não foi um fator crítico 
para a elaboração deste livro. Acreditamos que o modelo metodológico 
aqui sugerido não se limita ao fenômeno do mapeamento profundo. Os 
conceitos de deambulação, arqueologia e montagem podem ser adotados 
de maneira relativamente livre em outros contextos ligados ao mapea-
mento. Mesmo nas situações em que não necessariamente o pesquisador 
esteja interessado em criar uma representação cartográfica propria-
mente dita, as discussões levantadas podem ser úteis, na medida em que 
fornecem orientações conceituais sobre como lidar com os espaços e os 
lugares.

A criação desse modelo conceitual conduz, inevitavelmente, a um 
próximo passo, e consiste em aplicá-lo em um caso específico de mape-
amento. É iminente o desejo de ver tais conceitos exercitados em um 
projeto concreto de mapeamento, tendo em vista um recorte geográ-
fico preciso. Tal exercício seria essencial para validarmos, na prática, 
as propostas que aqui foram elaboradas, mas que ainda permaneceram 
num âmbito conceitual. Imaginamos diversos cenários onde tal modelo 
poderia ser exercitado: uma determinada rua, um bairro, uma comuni-
dade, uma fábrica abandonada, um parque revitalizado. Esse exercício 
será considerado em uma eventual ocasião futura, o que certamente 
complementaria as reflexões aqui iniciadas.
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