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Resumo 

 

CORRÊA, Adriane Rodrigues. Cartografia artística de uma caminhante: a 

Guabiroba cabe em mim, na cidade e na arte contemporânea. ?p. 2020. 
Dissertação Mestrado em Artes Visuais (Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais). Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, 2020. 

 

A presente pesquisa aborda a produção poética intitulada “ Cartografia artística 

de uma caminhante:  a Guabiroba cabe em mim, na cidade e na arte 
contemporânea”, oriunda de um a práxis artística vinculada a linha de pesquisa 

Processo de Criação e Poéticas do Cotidiano. As cartografias realizadas a partir de 
mapas existentes da cidade de Pelotas e outros concebidos livremente são 

resultados dos modos de deslocar a esmo, conduzida e pela experiência na cidade 
de Pelotas. Tendo como foco o bairro Guabiroba evidencio a maneira como 

percebo a cidade e como ela se transforma a cada nova maneira de percorre-la e 
observá-la. Isso posto, aponto referenciais teóricos e produções de artistas que 

desencadeiam reflexões e apontam a singularidade das cartografias artísticas 

realizadas no período da investigação. 
 

Palavras-chave: cartografias; Guabiroba; deslocamentos; pesquisa em poéticas 
visuais 
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Abstract 

 

CORRÊA, Adriane Rodrigues. Artistic cartography of a walker: Guabiroba fits me, 
the city and contemporary art. ?P. 2020. Master's Dissertation in Visual Arts 

(Postgraduate Program in Visual Arts). Arts Center, Federal University of Pelotas. 
Pelotas, 2020. 

 

This research is about a poetic production entitled “Artistic cartography of a 
walker: Guabiroba fits me, in the city and in contemporary art”. It is a result of 

an artistic praxis linked to the research line Process of Creation and Poetics of 
Everyday Life. Cartographies made from existing maps of Pelotas city and others, 

that were freely conceived, are the result of t random ways, conducted and by 
experience. Focusing on Guabiroba neighborhood, I show how I perceive the city 

and how it changes with each new way of finding it. That said, I point out 
theoretical references and artist’s productions that point out some reflections and 

show up uniqueness of artistic cartographies carried out during my investigation 
period. 

 

 

Keywords: cartography; Guabiroba; routes; research in visual poetics 
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A investigação aborda a produção poética intitulada “ Cartografia 

artística de uma caminhante: a Guabiroba que cabe em mim, cabe 

na cidade e na arte contemporânea”, vinculada à linha de pesquisa 

Processo de criação e poéticas do cotidiano, no Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel).  O estudo é oriundo de uma investigação artística 

que tem como método a pesquisa com ênfase em Poéticas Visuais, 

um campo de estudos do artista - pesquisador “[...] que orienta sua 

pesquisa a partir do processo de instauração de seu trabalho 

plástico assim como a partir das questões teóricas e poéticas 

suscitadas pela sua prática”. (REY, 2006, p.82).  Jean Lancri 

(2002), artista plástico revela que o ponto zero é o meio, é por 

onde nasce as questões que darão vasão a investigação artística. É 

na existência de um processo criativo que a problematização surge 
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e alavanca o movimento da obra na concepção prática e reflexiva. 

Lancri (2002) concerne aos conceitos operatórios a base do polo da 

racionalidade, como um modo de elencar uma teoria que se 

encarregue da prática artística. E é por meio da definição sobre o 

conceito de cartografia no campo das artes e segundo o teórico e 

curador Jacopo Crivelli Visconti (2013), que encontro alguns 

preceitos que tem enlace com a prática realizada, nos 02 (dois) 

anos de investigação que realizei os 27 (vinte e sete) trabalhos 

artísticos  que integram a presente pesquisa, que revelam a relação 

entre eu, moradora e transeunte, a artista que capta a cidade ao 

percorrê-la e prospecta-la. 

 A pesquisa e seus desdobramentos poéticos artísticos têm como 

tema a cartografia realizada, moradora na cidade de Pelotas e 

residente no bairro Guabiroba, que é motivada por uma atenção aos 

percursos traçados na cidade, os quais perpassam o sentido centro-
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bairro e o bairro - centro, a pé ou de ônibus.  

O processo de criação envolve preceitos tais como: prospectar a 

diversidade ao caminhar e ou embarcar no transporte público, 

fotografar, apropriar-se de mapas, desenhar mapas e relatar por 

meio da escrita que se apresenta. 

Por meio de uma série de trabalhos práticos, em que utilizo mapas 

da Lista Telefônica de Pelotas de 2012 e mapas inventados elaboro 

as cartografias como um sistema de representação local e que se 

torna um dispositivo de ação criativa que compartilha os 

movimentos da transformação imaginativa do espaço em singulares 

relações geográficas.  

Para Jacopo Criveli Visconti,  

 

Parece possível afirmar que existe duas vertentes principais nos 

usos dos mapas em âmbito artístico: a primeira seria a que se 

apropria de cartografia existente, mas utilizando-as de maneira 
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pouco ortodoxa [...]. A segunda vertente seria que constrói 

cartografias imaginarias fantásticas, inventa países e 

continentes, ficando, contudo, e apesar da escala 

potencialmente imensa dessa criação em um âmbito mais 

íntimo e pessoal que já foi definido como cartografia emocional 

(p.75, 2014). 

 

 

Arquiteto e teórico, Visconti se refere a cartografia emocional 

desenvolvida por Giulliana Bruno em seu livro: Atlante delle 

emozioni. in viaggio tra arte, architettura e cinema (2006) em que: 

aponta  no século XVII, em 1653 a criação do mapa  Carte de 

Tendre (Figura 1), por Madeleine de Scudéry, romancista que 

mostra a possibilidade da narrativa afetiva ser construída utilizando 

rios, mares e cidades para simbolizar a evolução do Amor. A 

construção do mapa é a partir do deslocamento de uma das 

personagens da obra literária Clélie (1661).  
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Figura 1 - Mapa  Carte de Tendre, 1678. Madeleine de Scudéry. 

 

O Mapa Carte de Tendre foi um dos primeiros mapas que evidencia 

uma geografia baseada nas relações afetivas, em uma terra 

imaginária e realizado por várias pessoas. Cada área é delimitada 

por atributos morais e afetivos (FREIRE, 1997).  

Tendo em vista esta constatação em que Visconti identifica duas 
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vertentes, evidencio que na produção oriunda da pesquisa e seus 

antecedentes, desenvolvo na primeira parte da investigação a 

cartografia existente, no qual me aproprio dos mapas da Lista 

Telefônica (LISTEL) - 2012, e, na segunda parte crio mapas, na 

cartografia imaginária deflagrada pelas relações afetivas com as 

pessoas, as ruas, a urbanidade, os fluxos diversos.  

Então as cartografias foram sendo desenvolvidas, no período de 

compreende o mestrado em artes visuais, a partir de algumas 

questões como: as relações prospectivas entre o Núcleo 

Habitacional Guabiroba e o centro da cidade de Pelotas, podem ser 

estreitados e representados a partir dos deslocamentos que são 

traçados por caminhos percorridos a pé e em ônibus?  Como a 

cartografia artística pode dar a ver uma outra concepção da 

representação da cidade por meio da experiência do deslocamento?  

Desde 2015, venho observando e registrando, por meio de 
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fotografias e anotações a cidade, a partir dos percursos que realizo 

diariamente, como passageira do transporte coletivo e ou caminhando, 

no sentido centro-bairro ou bairro - centro em Pelotas/RS. Os 

trajetos, mais recorrentes, são rotas que percorro ao partir do 

bairro Guabiroba e me dirigir ao centro da cidade e vice-versa. A 

partir do estudo que envolveu a investigação e realização dos 

trabalhos identifiquei duas maneiras de deslocar, a esmo e 

conduzida. 

A caminhada a esmo se refere a desvios nos trajetos planejados 

quando me desloco a pé; e o deslocamento conduzido se refere ao 

percurso traçado pelo tráfego do transporte urbano. Esses modos de 

deslocar sempre fizeram parte do meu movimento de ir e vir na 

cidade, uma vez que passei a morar, na adolescência, no Núcleo 

Habitacional Guabiroba, no bairro Fragata, e estudava no centro de 

Pelotas. 
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Posteriormente, passei a morar no Centro da cidade e a me deslocar 

por vários lugares, como também mantive o trajeto que me levava 

a Guabiroba, porque minha mãe ainda reside lá. Desde sempre, me 

desloco de ônibus e/ou a pé, o que me concebe grande estímulo 

para perceber as ruas, as casas, os objetos, a organização do espaço 

e para observar o fluxo dos transeuntes e seus caminhos e as 

paisagens que se formam juntamente com os transeuntes e também 

se dissolvem com eles. 

Os espaços que se modificam, as pessoas que cruzam o caminho, 

os cheiros, a velocidade com que eu chego ao ―ponto, tudo isso 

modifica o caminho, embora seja o mesmo. Isso porque minha 

percepção é sempre diferente atravessada pelos fatores internos 

(emoção, o que o olho vê) e externos (temperatura ambiental, as 

pessoas que estão no ônibus ao meu redor, a luz etc.). Esses 

atravessamentos redefinem a cidade, reafirmando a declaração de 
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Ludmila Brandão:  

 
 

Genericamente, deslocar é o ato de mudar algo de um 

lugar para outro, mas também significa mudança de 

direção, desvio no sentido do movimento de algum sujeito 

ou objeto. Essa operação tão corriqueira — afinal, estamos 

fazendo isso o tempo todo — dá ensejo a consequências 

nada desprezíveis. Tanto faz se é algum objeto sob nossa 

guarda que é deslocado (de uma paisagem a outra), ou se 

somos nós a escolher outro ponto de vistas sobre esse 

objeto, o fato é que o mundo que se constitui a partir desse 

deslocamento é totalmente outro (2012, s/p). 

 

Ou seja, eu sempre reinvento o local. É possível verificar que, ao 

me deslocar pelas ruas do bairro e do centro, a cada dia adentro 

uma nova cidade que se configura em suas particularidades. 

Percebo que, a cada momento, as situações que presencio e 

também estou envolvida como: o ritmo das passadas dos 

transeuntes, que me fazem caminhar por outros espaços da 

rua/calçada, delineiam o cruzamento dos corpos que passam pelo 
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mesmo espaço e criam outro espaço com os seus corpos em 

deslocamento. Um olhar no fluxo de passageiros, no embarque e 

desembarque do ônibus, nos olhares que se cruzam. 

Na dissertação divido em capítulos as etapas que correspondem aos 

processos cartográficos tendo em vista os mapas e os relatos do 

percurso.  

 No primeiro capítulo intitulado “Modos de Deslocar: a esmo, 

conduzida e pela experiência” discorro sobre as categorias que 

identifiquei como premissas para diferenciar as maneiras pelas 

quais percorro a cidade constituindo trajetos, sobrepondo rotas, 

emoções e diferentes percepções que posteriormente são 

representadas em mapas apropriados e ou inventados. As 

referências teóricas no campo das artes, que utilizo provem de 

procedimentos de deriva e psicogeografico adotados pela 

Internacional Situacionista (IS), na década dos anos 50. 



33  

 

No segundo capítulo “Guabiroba, um espaço vivido” evidencio a 

localização geográfica desse bairro no município, assim como seus 

aspectos construtivos e tipologias. A partir do conceito de espaço de 

Michel De Certeau, aponto o pensamento que é mobilizado pela 

prática rotineira do deslocamento e as memórias que vão 

emergindo e me acompanham nas caminhadas, no andar de ônibus, 

em direção ao centro e no retorno ao bairro. Os processos artísticos 

desenvolvidos encontram motivações intrínsecas na diversidade 

urbanística. 

No último capítulo, “Cartografia da Cidade que Cabe em mim”, 

reúno os trabalhos artísticos que foram realizados em conjunção 

com a experiência do deslocamento, os meandros do processo de 

constituição das cartografias, por meio de apropriação de mapas já 

existentes e por meio de elaboração livre, evidenciando as 

referências artísticas. 
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1. MODOS DE DESLOCAR: A ESMO, CONDUZIDA E PELA 
EXPERIÊNCIA 

 

Desde 2015, venho observando e registrando, por meio de fotografias 

e anotações, a cidade de Pelotas, localizada no sul do Rio Grande do 

Sul, a partir dos percursos que realizo diariamente, por 

deslocamentos. Esses percursos se dão “caminhando a esmo” ou 

por “conduzida pelo transporte público”, no sentido centro – bairro 

– bairro - centro. 

Esta prática é incorporada ao processo de criação de cartografias 

artísticas, que fazem parte das práxis dessa dissertação, oriundas 

de inúmeras observações à malha urbana e seus fluxos humanos 

contínuos e diversos. 

Segundo o verbete do dicionário Houaiss (2009, p. 810), “esmo” 

significa: ―s.m. cálculo sem rigor, apenas aproximado; estimativa, 
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conjetura aproximado [...]”. Assim, como a definição do verbete do 

dicionário Houaiss, denomino como “caminhada a esmo” aquela 

quando pratico desvios dos trajetos planejados pela rota do ônibus, 

ao andar a pé; e o “deslocamento conduzida” se refere a maneira 

pela qual percorro as rotas determinadas pelo transporte coletivo, 

como uma passageira. 

E o deslocamento pela experiência ocorre quando caminho 

conduzida e a esmo pela cidade e sou afetada de alguma maneira, 

quando me transmite uma emoção oriunda da experiência que me 

motiva a constituir os mapas e reinventar a própria cidade, suas 

ruas, calçadas, transeuntes, encruzilhadas, microclimas, etc.     

A prática do deslocamento rotineiro pela cidade abre brechas para       

experienciar e potencializar o trabalho artístico. Segundo Jorge 

Larossa Bondía (2002), atualmente o que nos impossibilita de 

termos a experiência são: o excesso de informação, de opinião, de 
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trabalho e a falta de tempo. 

O autor ainda nos relata, que a experiência é o que nos toca e nos 

transforma, sendo responsável pela constituição de novos saberes. 

Mesmo nos meus modos de deslocar diariamente busco este estado 

de experienciar o que me permite perceber aspectos singulares e 

peculiares que não me afetariam, se não estivesse em estado 

permanente de experiência. 

Entendo que há modos diferentes de percorrer a cidade e percebê-

la. A esmo seria uma maneira aproximada, salvaguardando 

motivações e contextos, ao método da Deriva dos Situacionistas, 

movimento de arquitetos, de artistas e de literatos, na década de 

1950, que propõem uma relação exploratória com a cidade. Deriva é: 

 

[...] modo de comportamento experimental ligado às 

condições da sociedade urbana; técnica de passagem 
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rápida por ambiências variadas. Diz-se, também, mais 

particularmente para designar a duração de um 

exercício continuo dessa experiência (JACQUES, 2013, 

p.65). 

 
A deriva e outros processos de exploração da cidade, por meio do 

caminhar, mostram-se como maneiras de perceber os espaços 

cotidianos por meio dos processos que conduzem a elaboração de 

mapas e cartografias.  

No deslocamento conduzido, o tráfego da malha urbana determina a rota do 

ônibus: o tempo máximo em cada parada para embarque e desembarque de 

passageiros (as) e o tempo que deverá levar para realizar todo o percurso e 

retornar ao ponto de início do meu trajeto. É um deslocamento conduzido. Não 

há escolha para descer ou subir em um ônibus fora dos limites/paradas 

estabelecidos. Meus gestos se tornam involuntários à medida que o ônibus se 

coloca em movimento. Sou conduzida, uma passageira.  

Durante o trajeto, geralmente somos surpreendidos por meio dos olhares que 
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se cruzam no interior do ônibus ou pelo vidro da janela que me liga ao espaço 

da rua com seus movimentos e acontecimentos próprios do espaço urbano. 

(Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 - Deslocamento Conduzido Centro – Bairro. 

Transporte urbano. 2018. 
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Figura 3 - Detalhes de alguns deslocamentos conduzidos Bairro – Centro. 
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 Ao realizar o deslocamento conduzido, por vezes, o interrompo ao 

desembarcar em alguma parada obrigatória, previamente determinada pela 

rota da linha do ônibus. Caminho por outro trajeto que, também, guiará ao 

destino que estabeleço, e, assim, cria-se e recriam-se outras rotas que 

estabeleço ao caminhar por entre ruas e ruelas, alterando assim para o 

caminhar a esmo. 

O caminhar a esmo e o deslocamento conduzido implicam em outro ponto de 

vista da cidade representado em meu trabalho por meio da sobreposição de 

linhas das cores laranja e azul, das fotografias das caminhadas a esmo e do 

deslocamento conduzido do bairro - centro e do centro-bairro (Figura 4). 
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Figura 4 - Cartão postal e Cartaz. (2018). Fotografia Daniel Moura. 

 

Os modos de deslocamento me permitem observar a vida da cidade 
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acontecendo, as realidades que se sucedem e junto a esse encontro afeições 

subjetivas que trazem à tona memórias da infância e de outros momentos. 

Retomo e dou a ver o conceito de afeto presente na concepção do 

procedimento psicogeografico criado pela Internacional Situacionista (IS) como 

aponta Cristina Freire:  

 

Menos do que incorporar o acaso na exploração do espaço urbano o que os 

situacionistas propunham eram as diferentes cargas afetivas que 

distinguiam os diferentes pontos das cidades”, ou seja as diferentes nuances 

sobre nosso comportamento afetivo (1997, p. 72). 

 
 

Um exemplo é o mapa “The Naked City Illustration de l’hypothese des 

plaques tournant” (Figura 4), produzido em 1957.  Guy Debord integrante 

da Internacional Situacionista apropria-se de um mapa da cidade e o 

recorta em 19 setores e os dispõe aleatoriamente, para que a pessoa possa, 

a partir disso, escolher sua rota. Em sua configuração, os 19 setores de 

Paris ligados por setas vermelhas que indicam possíveis percursos de um 
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setor ao outro, as flechas coloridas de vermelhas sugerem a intensidade dos 

afetos e os caminhos a serem percorridos de maneira vivencial. Segundo 

Cristina Freire (1997) é comum encontrarmos a relação entre a afetividade 

como possibilidade de mostrar o lugar que significa alguma coisa para 

alguém.  Walter Benjamin (1989) em suas reflexões esboça o mapa de sua 

memória no qual os lugares da cidade em que viveu se revelam a partir das 

lembranças que lhe são mais significativas. Os espaços recortados de Paris 

por Debord propõe conexões entre zonas periféricas que são distantes 

geograficamente mostrando uma organização afetiva desses espaços 

ditadas pela experiência da deriva. 
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Figura 5 - The Naked City Illustration de l’hypothese des plaques tournant – Guy Debord. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.176/5458. 
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Na minha prática de deslocamento as afeições também se misturam 

as recordações como memórias de infância de quando minha mãe, 

nas madrugadas de nevoeiro espesso, “[...] de neblina densa, que 

chegando devagar, descerá até o chão e transformará a cidade 

planejada em uma cidade infinita” (RAMIL,1992, p.262) me 

carregava em seus braços pela cidade, ao retornar do trabalho. Ela 

me resgatava pela janela da casa da minha tia para voltarmos para 

nossa casa. Essa lembrança é ativada a cada dia que eu caminho na 

zona central e me deparo com a casa e sua janela que ainda 

continuam lá. (Figuras 6 e 7). Diante dessa casa eu escutava seus 

passos pela cidade sonolenta enquanto “[...] a neblina desce e se 

instala. ” (RAMIL,1992, p. 270).  

Nossa visão ficava turva e não enxergávamos em nenhuma direção, 

apenas escutávamos os passos certos que nos guiavam até a porta 

da casa. 
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Figura 6 - A casa. 2018. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 7 - A janela da casa. 2018. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Os deslocamentos são atravessados pelos passos soltos em uma neblina 

da cidade sem dimensão, direção e sentido. Do limite da estrutura da 

janela que era, para mim, naquele momento, a saída da moradia, a 

porta, as distâncias eram contadas silenciosamente em três quadras e 

meia e por alguns anos, esta rotina se repetiu. Com o tempo, a neblina 

dos outros turnos do dia, manhã e tarde, acompanharam minhas 

caminhadas e olhares pela cidade de Pelotas/RS, sem estar 

acompanhada, pois me foi ensinado o deslocamento entre o ponto de 

saída – a casa que se situava no centro, dos diferentes endereços das 

casas que residi – até o ponto de chegada – colégios, também na zona 

central. Entre esses pontos, depois de certo tempo, observava a 

possibilidade de me deslocar por outras ruas, cruzamentos, 

ziguezaguear por entre as ruas que também me levavam até aos 

colégios. 

As caminhadas com neblina são evidenciadas em alguns dos meus 



50  

 

trabalhos, como os da série Cartografias + rotas [31º46’18” S] (Figuras 8 e 

9) e Cartografias+rotas+caminhantes (Figuras 10 e 11) em que utilizo os 

papéis vegetais que são translúcidos, permitindo que não se percebam 

nitidamente as linhas colocadas por detrás, mas, ao mesmo tempo, se 

perceba o resquício de outras linhas que se cruzam e possibilitam novos 

percursos. Não há escalas, não há quadras, esquinas nem calçadas. 

Não há quarteirões. A cidade se planifica no papel. As linhas com as 

cores, azuis e laranja, flutuam pelo espaço alternando sua direção e 

sentido, por vezes, tentam, com o ponto alinhavado, cobrir marcas de 

um pontilhado realizado por lápis. Linhas alinhavadas, entrecruzadas. 

Ora desaparecem e ressurgem. Papéis voantes. 
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Figura 8 - Cartografia+rotas [31º46’18” S]. Costura sobre papel vegetal, Tamanho A3, 

2017. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 9 – Detalhe. Cartografia+rotas L31°46′18″ S]. Costura sobre papel vegetal, amanho 

A3, 2017. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 10 - Detalhe. Cartografia+rotas L31°46′18″ S]. Costura sobre papel vegetal, 

amanho A3, 2017. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 11 - Detalhe. Cartografia /rotas [ caminhante -L31,753. L52,3627]. Costura em 

papéis vegetais tamanho. A3,2016. Fotografia Adriane Corrêa. 
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As linhas que se entrecruzam nos papéis translúcidos também revelam 

a percepção atual de outros espaços, com outros caminhantes, a 

cidade de hoje, os prédios, os cruzamentos entre as ruas, novos 

itinerários, os quais, no decorrer das caminhadas são entrelaçados por 

outros. Para o historiador Michel De Certeau, 

 

Praticar o espaço é, portanto, repetir a experiência jubilatória e 

silenciosa da infância. É, no lugar, ser outro e passar ao outro. 

[...] A infância que determina as práticas do espaço desenvolve 

a seguir os seus efeitos, proliferam, inunda os espaços 

provados e públicos, desfaz suas superfícies legíveis e cria na 

cidade planejada, uma cidade- metafórica ou em deslocamento 

(2008, p. 291). 

 
Percebo que o ato de caminhar, hoje, está intrinsecamente ligado à 

minha infância, quando, no colo de minha mãe, através de seus 

passos e na minha contagem das quadras, nos deslocávamos na 

madrugada pelas ruas cidade. Com essa ação, inicia-se a primeira 

experiência em que vivencio o espaço, o aciono, o localizo. 
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A experiência da prática do espaço e o que é suscitado, me conduz a 

relacionar com as considerações de Visconti (2014, p. 70) quando revela 

que: “[...] o ato de andar, ou da própria ideia de deslocamento, 

aglutinam-se memórias e reflexões, não raramente ligadas à produção 

artística contemporânea [...]. 

Nesta mesma publicação, o autor aponta que o artista da Land Art, 

Richard Long, declara que a infância e o caminhar estão imbricados: 

“[...] o ato de andar permanece, [...], ainda muito ligado a infância, e 

notadamente à lembrança das caminhadas que fazia com o pai, a cada 

ano, junto com os alunos da escola onde esse ensinava [...]. ’’ 

A prática do deslocamento cotidiano suscita memórias e reflexões, 

ligadas à infância e sensações atuais, seja como passageira no ônibus 

ou caminhante ou conduzida ou a esmo. A cidade embora se conceba 

por regramentos urbanísticos, quando praticada por mim, passa a ser 

reinventada, nos percursos que elejo, nas rotas que estabeleço e nas 
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cartografias artísticas. Assim, percebo que, em meu processo artístico, 

há criação de novos caminhos, são caminhos para andar, pensar, 

perceber o espaço, sem as quadras, sem as ruas, sem o trafego 

humano e veicular, sem escalas. Caminhos que se entrecruzam se 

atravessam e se espaçam entre e com as linhas da cor azul, a linhas de 

cor laranja e somente nas linhas cor de laranja. São caminhos que me 

conduzem a criação de mapas internos e externos fazendo ressurgir 

um novo mapa da cidade, não descritivo em que as coisas pontuam 

histórias e movimentam fantasias (FREIRE, p. 70).  

Vários itinerários me foram apresentados na infância, devido à troca de 

endereço pelo centro da cidade que me conduziam até os colégios. A 

possibilidade de caminhar sozinha pela cidade, desde os seis anos de 

idade, na zona central, fez com que descobrisse outros percursos que 

também me conduziam aos mesmos lugares. 

Dos diferentes locais nos quais residi, percursos surgiam e novos 
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itinerários eram percorridos. Esses percursos nomeados sempre 

fizeram parte da minha vida. Na adolescência, passei a morar no 

Núcleo Habitacional Guabiroba, no bairro Fragata, na Rua Irmão 

Gabino Gerardo, 271/304, e estudava no centro de Pelotas/RS. Com 

isso, um novo percurso é inserido na minha rotina, com novos 

endereçamentos, os endereços da Rua Marcílio Dias, 1523 e, 

posteriormente, da Rua Marechal Floriano Peixoto, nº179. Esse novo 

endereço da nova residência modifica o meu modo de deslocamento 

que antes era caminhando pela zona central e, passa a ser também 

como usuária do transporte público.  

Atualmente, resido no centro da cidade onde me desloco por vários 

percursos e continuo retornando ao Conjunto Habitacional Guabiroba, 

na zona periférica, porque minha mãe ainda reside lá. 
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2. GUABIROBA, um espaço vivido 

 

O conjunto Habitacional Guabiroba localiza-se no bairro Fragata, zona 

oeste, na cidade Pelotas/RS e foi construído nos anos 80, precisamente 

04 anos entre seu planejamento e construção, de 1980 a 1984, pela 

extinta COHABs (Companhias de Habitação) e financiado pelo BNH 

(Banco Nacional de Habitação), como parte de uma política 

habitacional durante o período da ditadura civil militar (MELLO,2013). 

Esse lugar, o conjunto, foi planejado com dois tipos de moradia, uma 

com dois andares e um edifício de quatro andares. Conforme Mello 

(2013) foi “[...] construído em uma área de 26.24 ha com 2624 unidades 

habitacionais de um, dois e três dormitórios e executado em duas 

tipologias, a de dois andares e o de bloco de quatro andares [...]” 

(Figura13). 
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Popularmente, nós, os residentes, ao citarmos nossos endereços 

para localizar os visitantes, os direcionamos pela diferença na 

tipologia como: “sobradinho” para a moradia de dois andares e 

“apartamentos" para edifício de  quatro andares. 
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Figura 12 - Implantação Conjunto Habitacional Guabiroba, arq.Beatriz Etchegaray, 

Pelotas.Fonte: Medvedovski-1998. 
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Com a contemplação, em sorteio, de um apartamento de dois 

quartos, no terceiro andar, no Conjunto Habitacional Guabiroba, na 

d, ocorreu a mudança para o último endereço. Ao chegar, em um 

primeiro momento, no Conjunto Habitacional Guabiroba, logo após 

a entrega da chave do apartamento, eu não sabia como me 

direcionar ao endereço, visto que todos os apartamentos eram iguais 

externamente. Desci do ônibus e fiquei observando a 

movimentação das pessoas, no atravessar as ruas, no encontro 

entre conhecidos que agora percebem que residem no mesmo 

espaço, nas conversas na entrada da porta dos prédios, o que 

naquele momento eram as únicas diferenças que atraíam o meu 

olhar. Perdi-me várias vezes ao ir para nova moradia, visto que os 

prédios não tinham nenhuma diferenciação, eram homogêneos. 

Esta homogeneização dos prédios pela mesma cor permitia que as 

diferenças fossem unicamente pela movimentação da entrada e da 
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saída dos novos residentes de seus prédios e o vai e vem nas ruas. 

Nas ruas destinadas ao tráfego de veículos, pessoas caminhavam, 

dando a vez ao carro, e contornando os carros estacionados. 

Até então, não usava diariamente o transporte público o que gerou 

um estranhamento do som do motor, a parada brusca  

acompanhada do ranger de pneus do ônibus que eram realizados 

para não ultrapassar as paradas obrigatórias. O embarque e o 

desembarque de passageiros. Novos horários para sair do bairro 

para ir ao centro e do centro para chegar ao bairro. Nova rotina e 

itinerário. Novas pessoas e cheiros. 

Nesta nova mudança e olhares para nova moradia, ainda 

estranhando por não conseguir identificar a rua e o prédio onde 

morava, encontrei uma pessoa conhecida, que me ensinou o 

itinerário para chegar à minha casa, depois de mais de uma vez 

descer em parada obrigatória errada: ”[...] desce na quinta parada 
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do ônibus, quando ele já está dentro da Guabi, na rua Dr. Arnaldo 

da Silva Ferreira e dobra à direita, caminha e novamente dobra à 

direita onde encontra teu prédio” (Figura 13). 
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Figura 13 - Vista do bloco 271. Guabiroba. 2018. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Recordo que, cada vez que descia em parada mais longe do endereço 

que residia, ficava observando a igualdade entre as casas e também 

me perguntava como eles conseguiam saber onde ficava sua 

residência, visto que todos os prédios tinham a mesma aparência. 

Enquanto que nas casas que residi no centro da cidade cada qual tinha 

o aspecto diferenciado. 

As 2.644 unidades residenciais eram exatamente iguais, o que as 

diferenciavam eram o número do bloco e o apartamento, ou seja, o 

endereçamento. 

Michel De Certeau diz que  “[...] o espaço é um lugar praticado, isto é, 

para estabelecer o lugar dentro de um espaço necessitamos 

estabelecer relações singulares sejam elas afetivas, sociais, políticas e 

ou culturais, pois marcarmos presença. ” 

Já Milton Santos (1978, p. 122) define espaço “[...] como um conjunto 
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de formas representativas de relações sociais do passado e do 

presente e por uma estrutura representada por relações sociais que se 

manifestam através de processos e funções. ” 

Tanto para Certeau (1990) como para Santos (1978), o espaço faz parte 

do cotidiano de cada pessoa, é um espaço social possível de 

transformações por seus próprios habitantes, e está na casa, na praça, 

no trabalho, nos percursos que se entrelaçam, nos passos de cada 

andante, nas ações rotineiras vivenciadas por aqueles que habitam o 

espaço. 

Hoje ao caminhar pelas ruas e ruelas da Guabiroba, meu corpo se 

entrelaça no caminho, nas quadras, calçadas, nas pessoas, por seus 

meios-fios como nas experiências vividas.  

Na Guabiroba, a calçada não é somente um lugar para os habitantes 

irem de um lugar ao outro, mas também é espaço de encontro: do 
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mate, conversa, brincadeira infantil, do estacionamento. Uma extensão 

da moradia. Por vezes, desvencilho dos carros, bicicletas e pessoas. 

Os espaços que constituem o conjunto Habitacional da Guabiroba vêm 

se transformando desde a década de oitenta após sua inauguração. 

Mello (2014) categoriza os espaços como: público (ruas, ruelas, vias de 

acesso), coletivo (praças, espaços de lazer), restrito/privado (os edifícios 

de 2 e de 4 andares). Espaços que coexistem para o estreitamento das 

relações sociais. De acordo com Certeau (2008, p. 202), ”[...] existe 

espaço sempre que se toma vetores de direção, quantidade de 

velocidade e a variável tempo [...]” é de certo modo é animado pelo 

conjunto dos movimentos que aí se desdobram. 

Mesmo no interior do espaço privado, as relações que se estabelecem 

entre os vizinhos de porta (do lado, em frente), ou dos demais andares, 

faz com que os corredores sejam também espaços coletivos, de 

encontro, de conversa, de sentar junto na escada, de tomar mate, de 
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dividir as tarefas simples de varrer, de aguar as plantas que 

particularizam as portas do apartamento. Os espaços privados, 

destinados aos sobradinhos e apartamentos de quatro andares, 

contam com acréscimos em sua construção arquitetônica. 

Poucos apartamentos e sobradinhos ainda lembram a tipologia original. 

A homogeneização da cor e do tamanho das construções 

arquitetônicas do Conjunto Habitacional Guabiroba que, quando 

chegue pela primeira vez me espantou, vem se transformando 

Desde sua inauguração. A necessidade pessoal de alguns moradores 

por tornar diferente, internamente e/ou externamente, o espaço que 

habitam torna-se, a cada instante, singular. Esta singularidade observo 

ao cruzar suas ruas e ruelas e olhar a cor externada residência, que 

pode ser no sobradinho térreo ou em qualquer um dos apartamentos 

do 1º aos 4º andares. As cores e os materiais empregados diferem do 
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original, ela é escolhida conforme a preferência do residente e destaca 

a residência da tipologia em que se insere. Outro fato que está em 

constante mudança é a ampliação da área interna das moradias pelo 

acréscimo de outros cômodos internos ou pela reformulação das 

cozinhas, quartos, salas, garagens, churrasqueiras, pátios e sacadas. 

(Figura 13)  

Essas construções irrompem os espaços públicos destinados ao lazer: as 

ruelas com ou sem saída e estreitas que desembocam nas ruas 

principais e secundárias. Várias novas construções arquitetônicas 

residenciais circundam internamente os espaços privados e públicos 

formando outra tipologia (Figura 14). 

Externamente ao Conjunto Residencial Guabiroba, novos moradores 

constroem suas casas de diferentes dimensões e cores e sem 

classificação na tipologia oficial da COHAB, sem registro e sem nome, 

que adentram o espaço público e condominial da Guabiroba de uma 
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forma desordenada e sinuosa (Figura15). Com isso, redesenhando 

novas vias de acessos para seus moradores e visitantes, novas paradas 

obrigatórias do ônibus para o embarque e desembarque. 
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Figura 14 - Vista parcial Guabiroba. 2019. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 15 - Construções em áreas de lazer. Guabiroba. 2018. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 16 - Construções em áreas de lazer. Guabiroba. 2018. Fotografia Adriane Corrêa. 
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As novas configurações das casas residenciais e comerciais, ao redor 

do Conjunto Habitacional Guabiroba e também em seu interior com o 

vulgo puxadinho nos prédios originais, nos sobradinhos e apartamentos de 

04 andares, como as construções nos espaços de públicos (ruelas e 

ruas), ganhamos status de bairro, tanto pelos próprios habitantes quanto 

pela população em geral da cidade. Ao categorizar o Conjunto 

Habitacional Guabiroba como bairro, pela população pelotense, 

podemos pensá-lo como: 

 

[...] uma ampliação do habitáculo; para o usuário, ele se resume 

a soma das trajetórias inauguradas a partir do seu local de 

habitação. São é propriamente uma superfície urbana 

transparente para todos ou estaticamente mensurável, mas 

antes a possibilidade oferecida a cada um de inscrever na 

cidade um sem-número de trajetórias cujo núcleo irredutível 

continua sendo sempre a esfera do privado. (CERTEAU, 2009, p. 

42). 

 
A singularidade presente nos meus deslocamentos, pelo Conjunto 

Habitacional Guabiroba, pode ser observada nos trabalhos fotográficos 



76  

 

das ruelas e ruas em que apresento a sinuosidade própria de um 

movimento que se instaura a partir da relação de ocupação como o de 

movimentação de cada transeunte com o espaço público. 

Na cartografia que crio, os meneios do corpo que anda pelas ruas da 

Guabiroba são representados pelas linhas curvas alinhavadas no papel 

translúcido, nas cores laranja e azul e sobreposto por outras linhas 

laranjas e azuis que revelam uma rede assimétrica e contínua. 
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3.        CARTOGRAFIAS DA CIDADE QUE CABE EM MIM 

 

A experiência adquirida nos modos de deslocamento pela cidade, a 

esmo, conduzida e pela experiência, é cartografada por meio de 

uma atenção aos trajetos, a rota do ônibus, o desenho da 

urbanização projetada, principalmente no centro da cidade e a 

arquitetura espontânea encontrada em bairros como a Guabiroba. 

No bairro os moradores constroem suas habitações de acordo com 

suas necessidades sociais e afetivas revelando uma operação 

subjetiva considerada espontânea, ou seja: 

 

“[...] a arquitetura sem arquitetos, espontânea [...]. Muitos 

desses produtores são gente do povo comum, de classes 

baixas, que por um motivo ou por outro seus desejos, seus 

sonhos acabam virando obsessão e são tomados literalmente 

por essa força construtiva”. (FUÃO, 2015, s/p.) 

 
Ao me deslocar do bairro para o centro é possível verificar os modos 
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construtivos, igualmente atento as situações de conflito, os locais 

de uso popular para rituais religiosos.  

No trabalho intitulado “Cartografia 2: [Rota da entrega]”, no 

tamanho A2, que é uma impressão do Google Maps em papel sulfite 

(Figuras 17 e 18), por meio de um bordado na cor vermelha, 

destaco a imagem da rótula conhecida pelos moradores como 

“encruzilhada da macumba”, em uma das entradas que tem 03 

(três) vias de acesso para o bairro e outras vilas. Os motivos que 

levam este local a concentrar as oferendas as divindades das 

diversas casas de religião de matriz africana são encontradas nos 

apartamentos, ou nos acréscimos das moradias, como formas de 

subsistência dos moradores que são preparados na religião africana 

e atendem sua clientela, nos espaços de seus apartamentos ou 

sobradinhos. O espaço doméstico, de sua planta original ou 

acrescida também é subdividido com a parte religiosa (comercial). 
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Figura 17 - Cartografia 2: [Rota da entrega], 2017. Impressão de mapa do Google Maps e 

costura. 50 x 60 cm. 2016. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 18 - Detalhes. Cartografia 2: [Rota da entrega], 2017.Fotografia Valentina Acosta. 
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Retomando as considerações de Visconti (2013), citadas na introdução 

em referência as duas categorias nos usos dos mapas em âmbito 

artístico, uma que se apropria da cartografia existente e outra que 

elabora cartografias imaginárias evidencio os modos pelas quais 

desenvolvo as cartografias da experiência do deslocamento a esmo e 

conduzida. Um exemplo é a cartografia intitulada ““Cartografia 2: 

[Rota da entrega] em que me aproprio do mapa existente no Google 

Maps e acrescento e destaco um dado específico e singular, dos 

residentes que cultuam a religião afro. 

Inicialmente, elaborei as cartografias que tem como base os mapas 

existentes e também dados do afeto e da memória suscitados durante 

e após os deslocamentos, a esmo e conduzida. Geralmente o percurso 

a que me refiro, tem como ponto  de partida a minha casa, na 

Guabiroba e, dela para minhas atividades rotineiras no centro da 

cidade, assim como ao retornar à residência trazendo comigo as 
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especificidades de cada situação vivenciada. 

A primeira cartografia foi realizada com os mapas impressos 

fotocopiados da antiga LISTEL (Lista Telefônica de Pelotas). Durante 

algum tempo recebíamos via correio a listagem impressa dos telefones 

residenciais e comerciais de Pelotas e região adjacente que era 

organizado primeiramente pelo sobrenome em ordem alfabética e 

depois repetia-se os usuários do telefone por sua localização 

geográfica (ruas, bairros e distritos).  Nas páginas centrais estavam os 

diferentes mapas da cidade. Em outro volume os endereços 

comerciais. Tinha como costume a leitura dos dois volumes e a 

brincadeira de localizar nos mapas impressos o endereço das pessoas 

desconhecidas por mim que constavam na LISTEL.   

Em 2015, me deparei com esses volumes guardados na casa da minha 

mãe e que não foram devolvidos a Companhia Telefônica, pois, a cada 

novo ano quando recebíamos os volumes os devolvíamos os 
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anteriores.  

Iniciei o processo de elaboração das cartografias utilizando os mapas 

impressos, com costuras oriundas da prática de bordar na infância e 

da produção de gravuras artísticas alinhavadas que foram realizadas 

no curso de graduação em artes visuais, tendo em vista o desejo de 

compartilhar a minha rota e torná-la visível, outro modo de cartografar 

o recorte da minha existência do ir e vir. 

As primeiras cartografias foram desenvolvidas a partir de cartografias 

existentes, mas que não tem como base os preceitos ortodoxos de 

localização geográfica são eles: Cartografia 1 [rota 271] (Figuras 19 e 

20), Cartografia 3 [rota 1941] (Figuras 21 e 22) Cartografia + rota 

[L52°20.55] (Figura 25), são oriundos do deslocamento conduzidas a 

partir da memória do deslocamento realizado como passageira do ônibus, 

ou seja, conduzida.  
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Figura 19 - Cartografia 1 [rota 271] Mapas da LISTEL impressos e alinhavados. Tamanhos 

variáveis.2016.  Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 20 - Detalhe. Cartografia 1 [rota 271] Mapas da LISTEL impressos e alinhavados. 

Tamanhos variáveis. 2016. Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 21 - Cartografia 3  [rota 1941], 2017.Mapa da LISTEL. Impressão em papel sulfite 

A2.2016. Fotografia Adriane Corrêa. 
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.  

 
Figura 22 - Detalhe. Cartografia 3  [rota 1941], 2017  ], 2017.Mapa da LISTEL. Impressão 

em papel sulfite A2.2016. Fotografia Adriane Corrêa. 

 



88  

 

 

 
Figura 23 - Detalhes. Mapas da LISTEL. Deslocamentos conduzidos. 2016.        Fotografias 

Valentina Acosta e Sheila Ferreira. 
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Posteriormente, crio outros mapas, intitulado “Cartografia + 

rota[L52°20.55]”e “Cartografia /rotas [caminhante -L31,753. 

L52,3627].( Figura 24) 

sobre folhas de papel vegetal, alinhavadas e sobrepostas, em que 

reproduzo os percursos, subvertendo o traçado original a partir de 

deslocamentos e aproximações de fragmentos do tracejado 

costurado no mapa original. Neste intervalo sobreposto, 

reconfigura-se o desenho, outro mapa que, intersecciona uma 

percepção dos deslocamentos infinitos de uma rota inscrita em si 

(Figura 25). O tracejamento restabelece vínculos pelos sujeitos que 

levo comigo e dos lugares que se inscrevem em si, suas vivências e 

perspectivas de vida em zonas desconectadas, que são aproximadas 

e sobrepostas e redefinidas, como a do Núcleo Habitacional 

Guabiroba (Figuras 26) o qual possui uma infraestrutura própria 

independente do bairro onde se localiza e do Centro, sendo uma 
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comunidade constituída de especificidades culturais, econômicas e 

urbanísticas construídas por seus habitantes como já foi referido 

anteriormente. 

As experiências que desencadeiam aspectos perceptivos e vivenciais 

dos trajetos são representadas no trabalho com o alinhavo em 

papel vegetal que, a cada ponto intercalado pelo não ponto, revela 

uma cartografia imagética que constitui o meu corpo e os 

deslocamentos que realizo do centro-bairro- bairro-centro. 

Esse processo envolve a constituição de um mapa de fluxo pessoal 

que se transforma de maneira subjetiva. Os mapas são alinhavados, 

isto é, é utilizado um tipo de ponto da costura, em folhas de papel 

poliéster e ou vegetal. 
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Figura 24 - Cartografia/rotas[caminhante –L31, 753. L52, 3627]. Alinhavo em Papéis 

vegetais tamanho A3. Fotografia Adriane Corrêa. 2017. 
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Figura 25 - Detalhe Cartografia /rotas [ caminhante -L31,753. L52,3627]. 
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Figura 26 - Detalhe. Cartografia/rotas [caminhantes –[L31, 753.L52,3627]. Alinhavo em 

papéis vegetais Tamanho 3.2016.  Fotografia Adriane Corrêa. 
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Figura 27 - Cartografia + rota[L52°20.55] .Detalhe. Costura em papéis vegetais,tamanho 

A3, 20I7. Fotografia Adriane Corrêa. 
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A Cartografia “Zona de Tensão. Zona de Conflito. Núcelo Habitacional Guabiroba. 

”(Figura 28), é um cartaz de tamanho A1 em que utilizei o mapa do Núcleo 

Habitacional Guabiroba, ressaltando com a cor vermelha uma fração do desenho. 

Enalteci por meio da mudança de cor uma dada situação ocorrida em novembro de 

2017, um estado de sítio imposta pelo tráfico, comum também em outras 

periferias brasileiras. Este fato, até então incomum na Guabi (popularmente e 

carinhosamente conhecido pelos habitantes da cidade como também chamado por 

seus moradores, o Núcleo Habitacional Guabiroba), naquele momento, reverberou 

em um cartaz que após foi encaminhado para a exposição do Projeto Armazém, de 

Juliana Crispe, em 2018. 
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Figura 28 - Cartaz Zona de Tensão e Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba. 

Tamanho A1.2018. Fotografia Daniel Moura. 
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Figura 29 - Detalhe. Cartaz Zona de Tensão e Zona de Conflito. Núcleo Habitacional 

Guabiroba. Tamanho A1.2018. Fotografia Daniel Moura. 

 

Para produção do cartaz fiz uso da impressão em offset. No cartaz, as linhas retas 
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de cor vermelha concentram especificamente as ruas e ruelas dos apartamentos e 

sobradinhos que compõem o Núcleo Habitacional Guabiroba. A inserção do título 

do trabalho está localizada em uma rua qualquer. Um quadrante que se chama, no 

momento, “Zona de tensão. Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba””, 

escrita minuciosamente com letras minúsculas de cor preta. Não há casas, nem 

pessoas. Não tem movimento não há deslocamento. Atitudes de medo e silêncio 

comuns aos espaços com habitações populares. As linhas de cor preta do conjunto 

arquitetônico não chegam até as bordas inferiores e superiores do papel branco do 

cartaz, findam- se pelo espaço bidimensional. 

Assim, a “Guabi’ e suas vilas adjacentes se encontram cerceadas por um comando, 

um determinado horário, pelo ruído de uma informação passada de morador para 

outro morador, A partir desse cartaz, senti a necessidade de partilhar, com as 

pessoas que residem em outros lugares da cidade, O Núcleo Habitacional 

Guabiroba e suas particularidades. 

 Reinvento a cartografia através da experiência, por meio de impressões offset da 

mesma imagem do cartaz “Zona de tensão. Zona de Conflito. Núcleo Habitacional 

Guabiroba”. 2018, em placas polietileno, diversifico e redimensiono o tamanho e a 



99  

 

localização no suporte. Este trabalho, intitulado “Zona de Tensão. Zona de Conflito. 

Núcelo Habitacional Guabioba II”. é composto por 09 partes que medem 

aproximadamente 60X40 cm. (Figuras 30, 31 e 32),o qual poderá ser montado em 

sua totalidade ou não, os quais enfatizam o desfacelamento imposto das ruelas e 

ruas do meu espaço.  
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Figura 30 - Zona de Tensão e Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba II.9 Módulos 

60x40 cm. 2018. Fotograifa Daniel Moura. 
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Figura 31 - Detalhe. Zona de Tensão e Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba II. 
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Figura 32 - Detalhe. Zona de Tensão e Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba II. 

9 Módulos 60x40 cm. 2018. Fotografia Daniel Moura. 

 

A disciplina de Paisagens Cotidianas e Dispositivos de Compartilhamento, do 
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Pós-Graduação em Artes Visuais (Mestrado), Centro de Artes/UFPel, 

ministrada pela Profa. Dra. Eduarda Azevedo Gonçalves, que tem como 

objetivo a reflexão teórica sobre paisagem a partir da observação do 

entorno por meio de deslocamentos na cidade, propõe no final do semestre 

a organização de uma exposição com a produção dos impressos 

desenvolvidos na disciplina.  Esta disciplina oportunizou os seguintes 

desdobramentos: do cartaz “Zona de Tensão. Zona de Conflito. Núcleo 

Habitacional Guabiroba” (Figura 28), da “Cartografia 2: [Rota da entrega]” 

(Figura 18) e Cartografia/rotas [caminhante -L31,753. L52,3627]”. (Figura 

25) em cartões postais (Figuras 33, 34 e 35), proporcionando e sua 

distribuição para diferentes pessoas na exposição do “I I  Deslocc As 

Paisagens Cotidianas – Descansar e Resistir”. Encontro/Exposição, mostra de 

vídeos e impressos (Figura 36), realizada   no ano de 2018, no Museu do Doce, 

Praça Cel. Pedro Osório. Casarão nº 8 em Pelotas/RS. 

O   cartão postal Zona  de  Tensão. Zona de Conflito II (Núcleo Habitacional 

Guabiroba). Fragata. Pelotas/RS,2018.10x15cm (Figura 33) expande as 
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linhas de cor vermelha em sua dimensão, mostrando sutilmente as poucas 

linhas pretas das ruelas e ruas que compõem outro conjunto de casas. As 

linhas de cor vermelha desenham especificamente, o Núcleo Habitacional 

Guabiroba e salientam o período de violência extremada, assim como o 

cartaz “Zona de Tensão. Zona de Conflito. Núcleo Habitacional Guabiroba”. 

Na exposição, o cartão postal integrou a mesa na qual foram dispostos os 

múltiplos selecionados. O mote da exposição era que os visitantes levassem 

para casa os múltiplos de sua preferência. Nesta perspectiva, constatei que 

o compartilhamento da situação de violência ocorrida nas ruas da Guabi não 

era do conhecimento dos visitantes que que estiverem presentes no período 

da mostra. 
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Figura 33 - Cartão postal, Zona de Tensão e Zona de Conflito. III, Núcleo Habitacional 

Guabiroba (Fragata, Pelotas), 2018. Cartão postal,10X15cm. 2018. Fotografia Daniel 

Moura. 
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Figura 34 - “Cartografia 2: [Rota da entrega] II”. 2018. Cartão postal,10X15cm. 2018. 

Fotografia Daniel Moura. 
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Figura 35 - Cartografia/rotas [caminhante -L31,753. L52,3627. Cartão postal,10X15cm. 

2018. Fotografia Daniel Moura. 
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Figura 36 - Zona de Tensão . Zona de Conflito. III, Núcleo Habitacional Guabiroba (Fragata, 

Pelotas), 2017, Registro do Cartão postal,10X15cm. I I Deslocc. As paisagens cotidianas. 

Descansar e resistir. 2018. Fonte: Acervo da Disciplina Paisagens Coti. 
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Na produção artística contemporânea encontramos cartografias que se 

redefinem a partir de diferentes modos de perceber e partilhar a cidade.  

Aponto a exposição “Rio Utópico” (Figuras 37 e 38), de Rosangela Rennó, 

no Instituto Moreira Sales, no Rio de Janeiro, em que a artista redimensiona 

o mapa da cidade focando o espaço geográfico de alguns bairros da cidade, 

suas ruas e por meio de sobreposições de fotografias registradas por seus 

moradores. 

Neste projeto expositivo Rennó convidou jovens moradores de comunidades 

periféricas para fotografar e pesquisar o local em que residem e, ao longo 

do processo, ampliou a participação por uma convocatória aberta a diversas 

comunidades cariocas. 

Na exposição, a artista mostra o mapa das localidades e imagens 

fotográficas coletas que tinha como objetivo mostrar a cidade pelo ponto de 

vista do morador. 
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Figura 37 - Rosangela Rennó, Rio Utópico, 2017. Fonte: Instituto Moreira Sales. 
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Figura 38 - Rosangela Rennó, Rio Utópico, 2017. Fonte: Instituto Moreira Sales. 

 

O trabalho propositivo da artista, embora distinto porque mostra a periferia 
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pelo olhar do outro, sendo que eu partilho o meu olhar dos percursos para o 

outro, é uma referência, no que tange a reinvenção do mapa, 

redimensionando, espalhando pelo espaço expositivo e inserindo imagens 

fotograficas dos locais que para os moradores são significativos. 

Após a utilização recorrente de mapas existentes como base para conceber 

as cartografias  que se referem as rotas determinadas em um deslocamento 

conduzido parti para a  feitura de mapas que revelassem a relação 

preeminente com o acaso e o deslocamento a esmo.   

O trabalho sem título de 2018 (Figura 39) foi realizado para disciplina 

Explor-Ações Urbanas, Errar no Limiar, do Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (PROGRAU), na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAURB), 

da Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2018, ministrada por Profa. 

Dra. Emanuela Di Felice, que utiliza as concepções processuais da 

transurbância, prática utilizada por Francesco Careri (2013 p. 30) que, 

significa “A leitura da cidade atual  do ponto de vista da errância”. O 
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arquiteto propoe caminhadas  a partir de um ponto de encontro, entretanto 

o trajeto em direção a zonas periféricas são traçados durante a caminhada 

sem direções prévias.  Ao propor o caminhar errático, ele  sugere um olhar 

para as dobras da cidades, espaços em trânsito e territorios contínuos no 

tempo.  

Di Felice (2017), arquiteta com formação na Universitá degli Studi di Roma 

3,  foi orientada na graduação e pós graduação por Careri, que tem como prática o 

andar e  desenvolve em suas aulas a transurbância, nas zonas periféricas com 

trajetos que contornam o mapa da cidade de Pelotas. A medologia empregada por 

Di Felice mostra além do percurso, estabelece o convívio mesmo que seja em curto 

espaço de tempo com os habitatantes dos territtorios a necessidade de pedir 

licença oara adentrar o espaço ocupado, a conversa  o silêncio. 

A proposta final do semestre na disciplina  era  presentar um mapa por meio das  

linguagens verbais ou não verbais, usando a especificidade de formação de cada 

participante.  Os itinerários propostos tinham sempre como ponto de chegada a 

Faculdade de Arquitetura. 
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A partir dos diversos contatos que tive com outras zonas periféricas de Pelotas 

como itinearário: da Catedral São Francisco de Paula (Centro), caminhando até o 

Shopping de Pelotas (zona periférica) e após percorrendo as ruas do Bairro 

Navegantes e chegando a Balsa (periferia) e, finalmente a Faculdade de 

Arquitetura (zona porturária). Outro deslocamente deu-se como ponto de partida 

na praça em frente da Estação Férrea (edificação que localiza-se na divisa entre o 

centro e o bairro Simões Lopes), seguimos caminhando do lado dos  trilhos até a 

ponte  sobre o  Canal São Gonçalo, contornamos as residências populares, onde 

habitam algum dos recicladores do município, caminhamos na última rua do mapa 

da cidade,  que se enderça João Manoel.  Outra rota escolhida foi irmos ao Castelo 

João Simões Lopes e adentramos ao seu interior, os dois andares,  que encontra-

se em abandono e destruição.  

A partir dessas experiências de deslocamento em grupo, as quais  já eram do meu 

conhecimento, principalmente por ter trabalho como arteterapeuta no  CAPS – 

Simões Lopes (Centro de Atenção Psicossocial) que  estava localizado no Castelo 

Simões Lopes. Recordei os espaços internos do Castelo e a localização de cada sala 

assim como  as pessoas que ali  estiveram. O  meu pensamento  foi atividado 
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interseccionando presente e passado. Rebecca Solnit, em a História do Caminhar, 

comenta que:  

 

“[...]ritmo da caminhada produz uma espécie de raciocínio ritmado, e 

a atravessia de uma paisagem ecoa ou estimula a travessia de uma 

série de pensamentos, o que produz uma estranha harmonia entre as 

travessias internas e externas, sugerindo que a mente também é uma 

espécie de paisagem e que caminhar é uma maneira de percorrê-la” 

(2016, p.23).  

 

A partir das mémorias  existentes e construídas dos espaços percorridos e 

revisitados, elaborei os deslocamentos percorridos em  06 (cinco) mapas em 

papéis polén e poliester  tamanho A5, alinhavados  com a cor laranja e azul, e as 

tranparências  sobrepostos (Figura 40). Alguns dos mapas desta série são 

compostos de papéis em tamanhos A7,  além de alinhavados  e sobrepostos com 

outros mapas de tamanhos variados (Figura 41) Os mapas  não tem  ordem 

estabelecida, são mapas calcados na experiência e ano deslocamento a esmo.   
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Figura 39 - s/título. Papéis poliester e pólen alinhavados tamanhos A5 e A6.2018. 

Fotografia  Daniel Moura. 
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Figura 40 - Detalhe.  Folhas de papéis poliester e pólen alinhavados .tamanhos A5 e 

A6.2018. Fotografia  Daniel Moura. 
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Figura 41 - Detalhe.  Folhas de Papéis poliester e pólen alinhavados. tamanhos A5 e 

A6.2018. Fotografia  Daniel Moura. 
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Minha experiência com os espaços que percorro, na cidade em que habito, 

possibilitam criar o mapeamento que tanto se revelam, na narrativa aqui 

apresentada, como nos mapas (), fotografias, vídeos, e nos múltiplos como 

método que utilizo para compartilhar essa experiência. 

A Cartografia de alinhavos curvos, cerzidos em zonas distintas nas folhas de 

dimensões variadas e diferentes tipos de papéis, em direções e sentidos 

distintos, justapostos e sobrepostos revelam essa cidade que se transforma 

conforme minha experiência ( Figuras 42 e  43) . A esmo, como se o acaso 

me conduzisse a mão e essa agulha pelo plano transparente e translúcido é 

a representação de um imaginário que é caminhante e se refaz na memória 

e pela experiência (Figuras 44, 45, 46, 47). Conduzida ou a esmo e sempre 

acompanhada pela experiência é o que me motiva a refazer e redesenhar os 

mapas. 
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Figura 42 - Sem título. 25 folhas de papel poliéster alinhavados. Tamanho A6. 

2019.Fotografia Daniel Moura. 
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Figura 43 - Sem título. 25 folhas de papel poliéster alinhavados. Tamanho A6. 2019. 

Fotografia Daniel Moura. 
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Figura 44 - Sem Título. 32 folhas de papel poliéster alinhavados  A2. 2018/2019. Fotografia 

Daniel Moura. 
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Figura 45 - 32 folhas de papel poliéster alinhavados. Tamanho A2. 2018/2019. Fotografia 

Daniel Moura. 
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Figura 46 - Detalhe. 32 folhas de papel poliéster alinhavados. Tamanho A2.  2018/2019.  

Fotografia   Daniel Moura. 
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Figura 47 - sem título. Alinhavos sobre folhas de papel poliéster com dobras e 

sobreposições. Tamanho A4. 2019. Fotografia Daniel Moura. 

. 
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Sendo assim, verifico que outros artistas se colocam neste estado 

de errância. Em 2003, o artista Jorge Macchi apresenta o trabalho 

―Buenos Aires Tour, livro-objeto que contém os itinerários 

percorridos por ele e seus colaboradores pela cidade de Buenos Aires. 

Este livro-objeto tem mapa, CDROM, fotografias, caderno, cartela com 

9 selos, dicionário, um missal, uma carta e cartões postais que ligam 

os 46 pontos da cidade (Figuras 48). 

Para traçar esses percursos, Macchi colocou um vidro sobre um 

mapa da localidade de Buenos Aires e o quebrou, produzindo uma 

nova rota indicada pela rachadura (Figura 50). Esse procedimento 

criou rotas espontâneas através de um gesto que, de certa maneira, 

se aproximado método de Deriva e que aponto como referência do 

meu andar a esmo, assim como outro foco de mostrar a cidade e 

reapresentá-la por imagens, fotografias, por mapas e postais. A 

partir de uma cartografia da cidade e por um método casual de 
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definir uma rota, reinventa a maneira pela qual é representada. 
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Figura 48 - Buenos Aires Tour, Jorge Macchi, caixa com 11 peças,2004. Fonte: 

http://www.jorgemacchi.com/. 
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Figura 49 - Buenos Aires Tour, Jorge Macchi.2004. Conteúdo completo (um guia, um mapa, 

CDROM, missal, carta, postais e uma cartela de 9 selos). Fonte: 

http://www.jorgemacchi.com/. 
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Figura 50 - Detalhe. Buenos Aires Figura Tour, Jorge Macchi. 2003. Fonte: 

http://www.jorgemacchi.com/. 
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As cartografias aqui presentes que integram a produção artística da 

dissertação “Cartografia artística de uma caminhante: a Guabiroba 

cabe em mim, na cidade e na arte contemporânea” são o conjunto 

de motivações, modos de fazer, de encontrar materiais e situações 

que mostrem um tipo de percepção do espaço e suas 

especificidades. 

 A esmo, conduzida são os deslocamentos que me permitem cruzar 

localidades que possuem características extremamente distintas, 

devido as condições sociais dos moradores, as políticas públicas 

destinadas, os prédios, costumes, cores e texturas. E pela distância 

que eu sempre tive que percorrer é que posso também utilizar os 

dispositivos da arte para refazê-los de maneira lúdica e poética, 

com afeto e memória.  
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Considerações 

 

Desde que parti de minha residência para a moradia no bairro 

Guabiroba um outro aspecto da cidade foi descortinado para mim.  

A cidade se expandia além do Fragata, se segmentava em vilas 

que o constituem. Não levou muito tempo para percorrer de 

ônibus ou caminhando suas ruas e ruelas assim como cruzar e 

entrecruzar suas vilas. Reinventei outras rotas. Ao cartografar 

minhas caminhadas por meio do alinhavo, a esmo e conduzida, 

recordo da infância, a qual convivi com uma Tia, a Mãe Ada, e 

suas habilidades artísticas e manuais. Adentrava sua oficina onde 

era oferecido cursos de artesanato e trabalhos manuais, o tricotar 

foi o início. Mais tarde, no colégio semi-interno Instituto São 

Benedito, no turno inverso, além de ajudante na cozinha, tinha 

aulas de crochê, bordado, tricô e tapeçaria. Entre as linhas e os 

fios, aprendi a tramar. Em outra oportunidade, a costurar. Esse 
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dado gráfico da costura, no alinhavo, se assemelha, assim como 

os moldes impressos nas revistas de Moda, como por exemplo: 

Manequim, Moda Moldes, entre outras, sempre me remeteu a 

caminhos e, posteriormente, as marcas dos possíveis caminhos, os 

mapas. 

A Cartografia é o método que encontrei para expressar a relação 

com os espaços que são significativos, que me afetam, e recordam 

fatos da minha infância, assim como o fato de se estar convivendo 

com a violência em uma zona de conflito. 

A partir desse estudo verifiquei que a cartografia é um dispositivo 

utilizado por muitos artistas para reinventar a representação de 

um lugar atentando aos processos de transformação social, 

político, econômico, cultural e afetivo. 

E, obviamente, um escopo de leituras dão conta dos conceitos de 

cartografia na geociência, na psicanálise, na sociologia, mas foi 

por meio de uma definição de um teórico da arte, Jacopo C. 
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Visconti, que encontrei aporte para entender que é também uma 

linguagem da arte.  A partir da experimentação das duas 

perspectivas de cartografias estabelecidas por Visconti na 

linguagem a arte: a existente e a imaginária, estabeleço nos 

deslocamentos, duas categorias: conduzida e a esmo, pelo afeto e 

a experiência que cada microclima me atravessa. Um recorte do 

caminhar e do meu olhar observador enquanto mulher, negra, 

artista e professora que envolveu tornar visível a diversidade de 

paisagens, cheiros, lugares nos deslocamentos conduzida e a 

esmo, pela fotografia, mapas, desenhos, alinhavos, narrativa 

escrita além de compartilhar a Guabiroba com os outros. 

Atualmente, eu caminho, de um modo diferente em relação aos 

Situacionistas, ao Careri e tantos outros artistas caminhantes, 

pois, é em meio ao deslocamento cotidiano, quando me dirijo ao 

trabalho, a casa de minha mãe, a minha casa com o meu 

companheiro, as atividades comerciais e de lazer, aproveito da 
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experiência para fazer arte.  

Por fim, o método cartográfico que desenvolvo não tem fim e me 

coloca em um estado de constante prospecção e transformação da 

Guabiroba, do centro, de Pelotas e de mim. 
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A pandemia Covid-19 impôs a necessidade de 

distanciamento social e, consequente mudanças nos 

meus hábitos de caminhante a esmo e conduzida assim 

como em outro modo de defesa da dissertação 

intitulada: “Cartografia artística de uma caminhante: a 

Guabiroba cabe em mim, na cidade e na arte 

contemporânea”. 
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