
 
 
 
 

 

IMPASSES SOBRE A PRÁTICA CARTOGRÁFICA: APROXIMAÇÕES 

TEÓRICO - METODOLÓGICAS 

Carolina Ferreira da Fonseca1 
 

Resumo: O presente artigo apresenta-se de forma segmentária, compreendendo a 
exposição de idéias desenvolvidas ao longo do primeiro ano de investigação da tese de 
doutorado intitulada “Cartografias: produção de saberes, subjetividades e cidades”. O 
caráter segmentário destas idéias estimulou a produção de uma abordagem especulativa, 
diagramada pelo encadeamento de dúvidas, sem se preocupar com o esgotamento dos 
impasses que se apresentaram. Propõem-se, neste momento, um texto segmentário ou 
um texto-arquivo, em cujas idéias/ hipóteses/ conceitos pairam lacunas e incompletudes, 
propícias para o prosseguimento desta investigação.  
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<SEGMENTARIDADE> técnica e cartografia < uma obscenidade cartográfica?  

As primeiras aproximações do tema da cartografia revelaram um denso e 

complexo emaranhado de conceitos, práticas, sujeitos e campos disciplinares. Tal 

densidade e complexidade referem-se principalmente à inserção da prática cartográfica 

nos domínios de campos disciplinares canonizados, como a geografia e a cartografia. 

Outro aspecto fundamental para entender esta conjuntura é o alastramento de um 

processo frenético de exploração das tecnologias digitais que vêem permitindo um 

volumoso trabalho de produção cartográfica, tanto por especialistas quanto por usuários 

dos sistemas computacionais e informatizados da atualidade. Tratam-se das Tecnologias 

de Informação Espacial (TIE)s – em que se inserem ferramentas tais como os SIG 

(Sistema de informação geográfica), os procedimentos de Geoprocessamento, os GPS 

(Global Positioning System), o Goolge Earth e Google Maps.   

As TIEs constituem num sistema complexo de práticas materiais e conceituais 
que inclui: a extração de matérias primas; sua manufatura em ferramentas 
como unidades de GPS, notebooks e satélites; a estocagem de informação em 
massa, base de dados mediadas pela internet; propaganda e marketing dessas 
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ferramentas, serviços a elas associados e os “mundos” aos quais elas dão 
acesso; a constituição de instituições legais e regulatórias específicas; novos 
padrões de saber perito nas disputas legais em torno do uso da terra; e uma 
redefinição das políticas de desenvolvimento. Enquanto tecnologia, as TIEs 
transformam o discurso sobre a terra e os recursos, o sentido do conhecimento 
geográfico, as práticas de trabalho desenvolvidas por profissionais da 
cartografia e do direito, e, em última análise, o próprio sentido do espaço. 
(FOX et all, 2008: 74)  

Esboça-se na complexa tessitura social, diversas operações no sentido de efetivar a 

possibilidade/ legitimidade desta técnica sobrecodificar tal trama. Na análise de Deleuze 

(2005) sobre o trabalho de Foucault, a interação das múltiplas dimensões implicadas 

nessa tessitura, figura o diagrama informe. A máquina abstrata cuja imanência opera por 

co-extensão, alastramento e difusão, que se efetiva enquanto matéria e função pelas 

máquinas concretas. Estas últimas são incorporações da imanência nos agenciamentos 

concretos, mecanismos, técnicas, disciplinas, instituições, traduzidas no caso dos TIEs 

pelo elenco de práticas materiais e conceituais apontado acima. No texto, um novo 

cartógrafo (DELEUZE, 2005) deflagra-se o primeiro impasse conceitual desta tese, a 

partir do momento em que a cartografia é apontada como esta máquina abstrata, 

correlata à concepção de diagrama:  

O diagrama não é mais o arquivo, o auditivo ou visual, é o mapa, a cartografia, 
co-extensiva a todo campo social. É uma máquina abstrata. Definindo-se por 
meio de funções e matérias informes, ele ignora toda distinção de forma entre 
um conteúdo e uma expressão, entre uma formação discursiva e uma formação 
não discursiva. É uma máquina quase muda e cega, embora seja ela que faça 
ver e falar. (DELEUZE, 2005: 44) 

A indistinção entre discursivo e não discursivo parece pertinente, pois a 

cartografia resulta uma imagem onde símbolos, convenções, figuras, textos, palavras, 

números - uma determinada visibilidade - é a mediação imediata de enunciados que se 

pretende formar. Distingui-los em formações auto-referenciadas, ou com certa 

independência arruinaria a possibilidade de apreensão da própria cartografia.  Uma 

ambigüidade intrigante passa a compor o campo teórico-conceitual desta tese: como 

poderia a cartografia ser, ou operar tal como a máquina abstrata informe – ser ela o 

próprio diagrama?  

Em outras passagens deste texto, a cartografia é a própria incorporação da 

máquina abstrata, é o dispositivo que opera tal instância maquínica e expõe relações de 

forças e estratégias específicas de conformação do socius. A ordem muda e cega 

(FOUCAULT, 1999) age por instauração de determinados regimes, sem explicitar as 

condições que os consagraram, ocultam intencionalmente as relações de forças, pelas 



 

quais se positivam. E neste embate, a cartografia, poderia ser compreendida, como o 

modo de apreender tais ordens, inserindo-as na própria produção cartográfica.  

Que transformações os deslocamentos da prática cartográfica entre os diversos 

campos disciplinares investigados – especialmente a filosofia, a psicologia e as artes -  

provocaram nesta ordem muda e cega, que a circunscreve? Como se configuram os 

regimes de linguagem e de visibilidade da cartografia em tais campos? Eles passam a 

orbitar ordens desconectadas daquela própria à gênese da cartografia?  

Evidencia-se uma sucessão de lacunas entre os sentidos da cartografia para 

Deleuze debruçado sobre o pensamento de Foucault, para Felix Gattari, para Suely 

Rolnik 2 e a gênese da cartografia, presente nas práticas de representação do espaço no 

urbanismo, na geografia e na própria cartografia. Narrativas enunciam espaços e 

convertem-se em cartografias? Qual a especificidade do mapa neste emaranhado de 

formas de expressão e conteúdo? Desloca-se a tal ponto a prática cartográfica nos 

estratos filosóficos em questão, que fica praticamente impossível encontrá-la nos 

domínios arqueológicos do saber cartográfico consolidado pela geografia. Os sentidos 

de cartografia na geografia, no urbanismo e na filosofia dissociaram-se em operações 

absolutamente distintas?  Como seria então agir no trânsito destes campos disciplinares, 

diante de tal dissociação? De que forma, a cartografia enquanto um diagrama informe 

(DELEUZE, 2005) pode contribuir nas abordagens urbanísticas, sem perder a potência 

de cognição do espaço?   

Observa-se recentemente, a multiplicação acelerada de cartografias em campos 

correlatos ao urbanismo, entre eles: a psicologia, a geografia, as artes e a comunicação. 

Uma vertente em vias de consolidação denomina-se cartografias sociais ou cartografias 

críticas, cuja especificidade é a aplicação das tecnologias digitais (TIEs – apontadas 

acima) de forma a transferir o conhecimento técnico necessário a sua manipulação para 

comunidades de baixa renda, indígenas, habitantes de regiões recônditas de países como 

o Brasil, Alaska, Canadá, África do Sul, Moçambique, México, Tailândia.3 Trata-se, em 

muitos casos, de uma convergência entre interesses afeitos à idéia de participação, 

resistência, espaço vivido, configurações artísticas, formulados no espectro da relação 

território – política – democracia.  

                                                            
2 Tais apontamentos encontram-se de forma diluída no trabalho destes autores e de forma mais concentrada nas seguintes 
referências: DELEUZE, Gilles GUATTARI, Felix. Mil Platôs, Capitalismo e esquizofrenia Rio de Janeiro: ed 34, vol. 1, 1995; 
ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. Porto Alegre: Sulina; editora da UFRGS, 
2006; GUATARRI, F.; ROLNIK, S.. Micropolítica. Cartografias do desejo. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. 
3 Terminologias como “mapeamento participativo”, “mapeamento comunitário”, “mapeamento de comunidades localizadas”, 
“etnocartogragia”, “demarcação ancestral” referem-se a procedimentos em curso na vertente da cartografia crítica. Algumas destas 
experiências e problematizações encontram-se em ACSETRAD, Henri (org.). Cartografias Sociais e Território. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), 2008.  



 

Se por um lado, o viés crítico mobilizador de tais interesses colocam em dúvida 

a idéia hegemônica da prática cartográfica, por outro a multiplicação destas cartografias, 

principalmente operadas pelas novas tecnologias computacionais, também deflagra 

linhas de hegemonia em formação. Cartografias “outras”, como contraponto às 

cartografias estruturadas sobre a idéia de espaço cartesiano e referendadas por 

legitimidades técnicas vinculadas à macropolítica urbanística-geográfica, também 

necessitam ser problematizadas. A sua produção está implicada numa conjuntura 

tecnológica inerentemente política, do ponto de vista da atribuição de sentidos às 

práticas, aos sujeitos, às territorialidades e aos regimes de participação de cada um 

destes agenciamentos. 

1º CASO: o enunciado da participação pela empresa Vivo 

O que significa deparar-se com a temática “Novas Cartografias Urbanas: 

Reconfigurações do Espaço Público” no evento “Vivo arte.mov – Festival Internacional 

de Arte em Mídias Móveis” promovido pela empresa Vivo? De que modo uma 

discussão metodológica que intenciona contrapor hegemonias insere-se num circuito 

evidentemente atrelado ao esvaziamento da crítica, sob a égide dos mesmos 

argumentos? Que pistas este cruzamento pode nos apresentar para se pensar a idéia de 

política no âmbito das cartografias urbanas?  

Rápidas considerações sobre a incongruência deste episódio, ajudam a 

problematizar o que se efetiva enquanto resistência na prática cartográfica definida nos 

termos da participação, da democratização e do espaço público. A empresa Vivo, 

especialista em telefonia celular, insere-se, apropria-se e complexifica os mecanismos 

de operação das Tecnologias de Informação Espacial (TIEs). Compõe com as demais 

empresas deste ramo, um minucioso mapeamento de fluxos, da circulação de pessoas, 

da posição de subjetividades (gênero, classe social, faixa etária, nacionalidade), da 

utilização do tempo pela sua compressão/aceleração, incorporando, a partir, disto capital 

flexível e simbólico no escopo de seus agenciamentos capitalísticos.  

No âmbito do capitalismo cognitivo/ simbólico, cujas transformações e 

determinações estão em pleno curso, observa-se uma ode a informação georeferenciada, 

tanto pelas grandes corporações - entre elas a Vivo - quanto pelas diversas instâncias do 

socius. Especialistas e leigos arremessam-se nesta corrida da visibilidade geográfica, 

denominada por Ferraz4 como hipervisibilidade e aponta-se como desdobramento da 

                                                            
4 No âmbito do II Seminário de Articulação (2010) o professor Fernando Ferraz Gigante (IHAC e PPGAU/ UFBA) pontuou acerca 
da hipervisibilidade, partindo do pensamento de Foucault – no qual o poder é compreendido para além da coerção e sujeição. Suas 



 

hipótese desta tese, a idéia de obscenidade cartográfica sob o ângulo da suspeita e da 

crítica. A excitação em tornar visível - até mesmo as superfícies mais submersas, 

subversivas, subrreptícias – apreende de fato singularidades, sujeitos, espaços e seus 

movimentos? O que significa inseri-los na ordem da visibilidade e intencionar colocar 

em cena absolutamente tudo?   

 Com clareza identificam-se as dinâmicas da sociedade de controle descritas por 

Deleuze (1992), e nesta ocasião, questiona-se contundentemente: Como uma empresa, 

cuja acumulação (pelo viés flexível) do capital se dá justamente pela concentração e 

domínio de informações decorrentes do uso de mídias móveis, afirma-se como 

mediadora e patrocinadora de um evento cunhado sobre a perspectiva da participação e 

do acesso irrestrito às novas cartografias urbanas? Tais informações acumuladas não são 

disponibilizadas ao acesso irrestrito, são formas de negociação de hegemonias.  

 2º CASO: o enunciado da participação pela cartografia crítica 

No regime da hipervisibilidade é pertinente apontar um contraponto radical: os 

movimentos de resistência seriam a re-apropriação da prática cartográfica por não 

especialistas, tal como vem ocorrendo na vertente “cartografia crítica” ou “social”? 

Estes ao operarem o saber cartográfico desestabilizam os poderes implicados na 

constituição desta  visibilidade? O axioma da propriedade persiste, o pressuposto 

fundamente da demarcação de fronteiras e recursos, ainda que seja, mobilizada por 

sujeitos locais. No contexto da obscenidade cartográfica, é possível traçar resistências 

mantendo-se numa invisibilidade proposital? Cartografar os processos dissidentes, os 

espaços e sujeitos subrreptícios, não seria justamente o achatamento das dobras, frestas, 

opacidades por onde estes se potencializam enquanto resistência? Nos estudos de caso 

apontados em Cartografias Sociais e Territórios (2008), deflagra-se o seguinte 

paradoxo:  

Um dos efeitos paradoxais da TIEs é que os esforços de mapeamentos iniciados 
para resolver conflitos entre comunidades locais e agências governamentais, 
frequentemente resultam no crescimento do conflito entre povoados e no interior 
dos povoados. À medida em que as fronteiras permanecem fluidas e flexíveis, 
definidas apenas na imagem mental da paisagem de cada pessoa, os conflitos 
entre interesses em competição podem ser minimizados. Na Malásia, Indonésia 
e Tailândia, membros da rede de mapeamento observaram que as fronteiras 
costumeiras que eram tradicionalmente flexíveis, respondendo a mudanças nas 
necessidades das comunidades, estradas ou usos por outras comunidades, 
estendendo-se além ou sobrepondo-se aos limites administrativos, assim como 

                                                                                                                                                                              
operações “excitam” a exposição e desta forma incitam a fala. Tais pontuações contribuíram para se pensar a idéia de obscenidade 
cartográfica.    



 

aos limites das comunidades vizinhas, são menos flexíveis hoje e causam 
disputas quando se sobrepõem às fronteiras dos vizinhos. (FOX et all: 2008, 79) 
 A flexibilidade das fronteiras, quando eram apenas imaginadas, propiciava um 

modo singular de se relacionar com o outro, o vizinho, que pode ser compreendido pela 

interação entre cooperação e conflito inerente à esfera da vida cotidiana proposta por 

Santos (1996) - cooperação no conflito e conflito na cooperação. A demarcação destas 

fronteiras de forma categórica converte tais singularidades numa relação utilitarista e 

fundada sobre a privatização da terra. Não se trata de desqualificar os processos de 

mapeamento participativo, mas de compreendê-los para além da produção cartográfica.   

A idéia de criar regimes de visibilidades remetidos a outros sujeitos, 

urbanidades, temporalidades, energias sociais disruptivas é compartilhada e investiga-se 

táticas cartográficas que abarquem a condição processual das suas figurações. 

Entretanto, deparou-se nesta pesquisa com um impasse entre a produção e a gestão de 

mapas, convocando o foco investigativo a uma ampliação. Definir estratégias 

cartográficas para tornar visíveis tais especificidades é apenas uma dimensão da 

participação. Neste caso, participação como sinônima de tornar visível, numa ordem 

cujo princípio hegemônico é o da hipervisibilidade.  Participar poderia ser definido pela 

potência política do não5 - que seria o não fazer, diferente do não poder fazer?  De 

acordo com a acepção de política enquanto disputa de sentidos e de participação, 

retoma-se a primeira pergunta deste texto “porque cartografar?”. Que políticas estão 

implícitas na ordem da hipervisibilidade? Produzir cartografias outras - “críticas”, 

“sociais”, orientadas pela condição processual das resistências e singularidades urbanas 

– trata-se de fato de uma disputa de sentidos da prática cartográfica? Persiste o 

pressuposto de tornar visível, numa disputa cujo cerne é o próprio regime de 

visibilidades. Neste, como se daria o posicionamento: “preferiria não tornar visível”, 

“não faremos a cartografia”. Este é um posicionamento possível?  

É sobre esta outra face mais obscura da potência que hoje prefere agir o poder 
que se define ironicamente como <<democrático>>. Separa os homens não só 
e não tanto daquilo que podem fazer, mas antes do mais e as mais das vezes 
daquilo que podem não fazer. Separado da sua impotência, privado da 
experiência do que pode não fazer, o homem de hoje crê-se capaz de tudo e 

                                                            

5 No grupo de trabalho inserido no evento Corpocidade: debates em estética urbana 2 (PPGAU e PPG-Dança / UFBA, 2010) os 
professores e coordenadores da temática “esfera pública/espaço público”:  Fernando Ferraz Gigante (IHAC e PPGAU/ UFBA) e 
Cibele Risek (PPGAU/ EESC/USP) – discutiram sobre a tese da potência política do Não,  a partir do filósofo Giogio Agamben. 
Tais idéias são desenvolvidas em AGAMBEM, G., “Sobre o que podemos não fazer” In Nudez, Lisboa: Relógio d’agua, 2009 e 
apresentaram pertinentes reverberações na problemática desta tese.  

   



 

repete seu jovial <não há problema> e o seu irresponsável <<pode fazer-se>>, 
precisamente quando deveria antes dar-se conta de ser entregue numa medida 
inaudita a forças e processos sobre os quais perdeu qualquer controle. Tornou-
se cego não às suas capacidades, mas às suas incapacidades, não ao que pode 
fazer, mas ao que não pode ou pode não fazer. (AGANBEM, 2009: 44) 
O autor compreende o posicionamento do “poder não fazer” enquanto um 

estatuto da ação. Uma capacidade de resistir neste estatuto, incessantemente tencionado 

entre a capacidade > potência e a incapacidade > impotência, esta última encharcada de 

um índice de irredutibilidade. A irredutibilidade enquanto ação deflagra outras questões 

no tema das cartografias. Uma delas é a própria condição irredutível das forças sociais, 

seus movimentos e expressões que produzem o urbano, convocando recentemente uma 

atenção metodológica específica, presente na vertente da cartografia crítica e correlata a 

esta proposta de tese de doutorado. Esta irredutibilidade é um aspecto limitante da 

incorporação das múltiplas faces destas energias no regime de visibilidade e linguagem 

vigentes, em que se confrontam representação x processo x fixidez x movimento. Por 

outro lado, desconfia-se de que a não incorporação destas energias sociais nas 

cartografias não é um problema de ordem estritamente metodológica, uma vez que as 

invisibilidades, ou não existências sociais são deliberadamente produzidas.  

As co-determinações entre saber><poder><modos de subjetivação engendram o 

funcionamento desta maquinaria social (FOUCAULT, 1999) e no que se refere à 

produção cartográfica, o imbricamento de tais instâncias efetiva uma determinada 

política, à medida que instaura sentidos e define regimes de visibilidades. A política 

inerente a qualquer produção cartográfica compreende uma determinada política do 

conhecimento, do tornar conhecido, do se fazer conhecer/ des-conhecer, a partir da qual 

são positivados modos de existência do espaço num determinado regime de visibilidade.  

A produção de subjetividades corresponde aos modos de existência do social 

num espectro que pode variar ao infinito, mas que se encontra imerso nas determinações 

que esta maquinaria instaura, tanto como possibilidade quanto como impossibilidade. 

Uma incessante disputa de significados orquestra tais visibilidades, e Foucault (1999) 

entende a constituição dos saberes neste jogo, o de tornarem-se verdadeiro sob 

determinado regime de linguagem. A cartografia, nesta acepção, compõe um regime de 

linguagem, formas de enunciar e ao mesmo tempo uma forma de conteúdo, uma 

determinada visibilidade, de modo que neste caso em específico, suspeita-se até mesmo 

da indistinção entre tais formas, tal como foi exposto anteriormente.  

A política do conhecimento cartográfico instituída historicamente pelo regime de 

visibilidades e linguagens da ciência moderna figura, a eleição de um tema que será 



 

espacializado pelo exercício da localização das manifestações deste tema – fenômeno 

social, político, geográfico, urbano - numa carta geográfica. Esta é a base de dados, o 

apriori espacial, definido pelo sistema de geometria euclidiana e do ponto de vista 

aéreo. Um recurso fixo e estável, a carta geográfica bidimensional, onde se pretende 

inserir as diversas conformações das energias sociais e suas relações com o espaço.  

 Os atuais debates sobre outras formas de “tornar visível”, problematizam a 

hegemonia deste regime, explorando ferramentas, de campos disciplinares como a 

psicologia, as artes e a comunicação, deslocando os pressupostos do próprio campo, a 

fim de incorporar o caráter processual, a dimensão do vivido, as múltiplas 

temporalidades e territorialidades que se sobrepõem sobre uma mesma coordenada 

geográfica. A experiência proposta pela Internacional Situacionista6 entre 1950/ 1970 

integra tal debate e ainda hoje reverbera sobre grupos de artistas, urbanistas e geógrafos 

interessados numa perspectiva crítica sobre a apreensão urbana. As práticas como a 

deriva, o desvio e a psicogeografia apontadas como desdobramentos de um jogo com o 

urbano pelos situacionistas, esboçam horizontes experimentais para o exercício 

cartográfico. (JACQUES, 2003).  

Pode-se citar também como exemplo deste debate, o uso das novas mídias – 

técnicas de registro audiovisual – cuja propriedade de captura do movimento, podem 

flexibilizar a ordem vigente. Combinações de novas mídias com o secular sistema de 

projeção ortogonal, geometria euclidiana e vista aérea vem se multiplicando e 

recentemente inúmeros trabalhos de artes, principalmente as visuais, compõem obras – 

objetos, desenhos, instalações, performances – na esteira deste debate. Na exposição 

“Vivo arte.mov – Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis”, problematizada no 

2º caso, inseriram-se  um conjunto de trabalhos cuja composição passava por algum tipo 

de re-apropriação da figura plástica dos mapas. Mapas mentais, movimentos de pessoas, 

réplicas de percursos, dinâmicas interativas de vídeo games localizadas em mapas 

virtuais, telas simultâneas transmitindo metrópoles globais, técnicas de rastreamento de 

pessoas e objetos transpostos para mapas, entre outras conformações afins.  

Disputa-se nestes deslocamentos de campos (artes> comunicação> urbanismo> 

geografia) o sentido da prática cartográfica? Estes deslocamentos traçam instabilidades 

ou variações no regime da hipervisibilidade? Ou resultam em agrupamentos de registros 

                                                            

6 Sobre esta mobilização de enfrentamento da questão urbana realizada por grupos de artistas, pensadores e ativistas entre as 1950 e 
1970, ver JACQUES, Paola Berenstein(org.) Internacional Situacionista - Apologia da Deriva, escritos situacionistas sobre a 
cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 
 



 

de cidades, amontoados de vídeos e desenhos de espaços, emparedamento de imagens 

sob a insígnia da cartografia e dos processos interativos e participativos? 

Neste caso, sugere-se ainda outra questão: a suposta interação - extraída dos 

mecanismos de simulação do espaço - deflagra o sentido da participação? Uma análise 

mais detida em determinadas obras poderia revelar uma consistência singular pertinente 

para dar prosseguimento aos questionamentos apontados acima. Entretanto, recorta-se 

por ora o conjunto, o sentido do acúmulo, do empilhamento, da multiplicação de dados 

num espectro demente de informações geo-localizadas que assumem, paradoxalmente, o 

caráter avulso e quantitativo tamanha a generalização do procedimento cartográfico. 

Identifica-se uma convergência destas questões com a análise de Xico Costa (2005) 

intitulada “Síntese gráfica:  Funes, el memorioso, e o Colégio de Cartógrafos do 

Império”. Neste texto, o autor tece uma crítica sobre a produção por parte das ciências 

sociais aplicadas de uma quantidade infinita de informações, atrelada ao uso de recursos 

cartográficos cada vez mais automatizados, que tem resultado num acúmulo vertiginoso 

de relatórios, material iconográfico, planos, séries documentais, mapas, etc.  

Entretanto, tal esforço negligencia o caráter comparativo, de síntese, relação/ 

generalização, seleção, avaliação. Procedimentos metodológico-conceituais que 

asseguram a incorporação de tais dados num determinado espaço-tempo capaz de 

conferir-lhes contexto, tensão, expressão reflexiva e crítica, tão importantes para se 

“navegar neste universo desmesurado de dados” (COSTA, 2005) e efetivar a construção 

do conhecimento que é absolutamente diferente da acumulação de informações. As duas 

passagens literárias abordadas na crítica de Costa são provocativas e complexificam a 

problemática levantada neste texto:  

“... Naquele império, a arte da cartografia atingiu uma tal perfeição que o mapa 
duma só província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império, toda uma 
província. com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios 
de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império 
e coincidia ponto por ponto com ele. Menos apegadas ao estudo da cartografia, 
as gerações seguintes entenderam que esse extenso mapa era inútil e não sem 
impiedade o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do 
oeste subsistem despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por 
mendigos. Em todo o país não resta outra relíquia das disciplinas geográficas”.  
(BORGES apud COSTA, 2005) 
O empreendimento do Colégio de cartógrafos do Império arruinou uma das 

principais ferramentas da própria da cartografia – a escala – que permite a figuração 

gráfica de objetos impossíveis de serem desenhados nas suas dimensões reais.  A escala 

1:1 adotada para cartografar um Império revela um anseio totalizante, paradoxal, pois 

que, coincidindo com a própria superfície sobre a qual se detém torna-se ela mesma. 



 

Um mecanismo de apreensão mais próximo do espelho plano do que de um mapa, 

incapaz de mediar a relação entre o espaço e a cognição, já que se converte no próprio 

referente, anulando por fim o propósito da sua existência.  

O mapa enquanto mediador de relações, a ferramenta a partir da qual se traçam 

práticas sociais, urbanas, políticas, entre outras, reduz-se à própria finalidade no atual 

contexto definido pelo espectro demente de informações. Em muitos casos, é um fim 

em si mesmo e não um ferramental. A anulação da ferramenta da escala enquanto nexo 

da dimensão - presente no episódio do Colégio de Cartógrafos – acusa a perda do 

caráter mediador dos mapas e expõem convergências com a atual reprodução 

indiscriminada da prática cartográfica pelas diversas estratégias de mapeamento 

disponibilizadas pelas TIEs. De forma generalizada, pode-se falar no mapeamento pelo 

mapeamento, predominando o caráter quantitativo desta ferramenta, em detrimento de 

uma perspectiva qualitativa e mediadora de práticas sociais.  

A outra passagem literária indicada por Costa (2005) intensifica a suspeita de 

que a prática cartográfica contemporânea, até mesmo as dissidentes, encontram-se em 

vias de constituir uma hegemonia. O personagem de Borges, Funes - o memorioso, na 

sua ação cotidiana de memorizar, incorpora um lapso entre a experiência e a própria 

memória, pois seu poder de relembrar cada detalhe de cada situação converte o 

exercício da memória na reprodução redundante e inesgotável do vivido.  

Duas ou três vezes havia reconstruído um dia inteiro, não havia jamais 
duvidado, mas cada reconstrução havia requerido um dia inteiro. Disse-me: (...) 
Minha memória, senhor, é como depósito de lixo.(...) Os dois projetos que foi 
indicado (um vocabulário infinito para a série natural dos números, um inútil 
catálogo mental de todas as imagens da lembrança) são insensatos, mas revelam 
certa balbuciante grandeza. (...) Era o solitário e lúcido espectador de um 
mundo multiforme, instantâneo e quase intolerantemente preciso. (...)  Havia 
aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, 
contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é 
generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes não havia senão detalhes, 
quase imediatos. (BORGES, 1979: 477-484) 
O sentido de abarrotamento, depósito de lixo e balbuciante grandeza ressoam 

nos impasses apontados sobre o espectro demente de informações acumuladas na 

prática cartográfica contemporânea. O tempo transcorrido entre a reconstrução da 

memória e a própria experiência são coincidentes, assim como o espaço ocupado pelo 

mapa do Império e o próprio Império também eram. O lapso entre as dimensões da 

memória e da experiência ocorre assim como a ruptura do nexo da escala, e esfacela-se 

a própria gênese daquilo que lhe confere sentido.  



 

Cartografar e memorizar apresentam correlações no que se refere à seleção, 

abstração, armazenamento, hierarquização, mediação, enfim processos constituintes das 

suas singularidades absolutamente relevantes para a sua efetivação social. Estas 

passagens literárias são uma expressão radical de duas hipóteses centrais na  

problematização que aqui se expõe, a idéia de obscenidade cartográfica e 

hipervisibilidade. Que horizontes políticos abrem-se diante do seguinte paradoxo: a 

saturação de cartografias orientadas pela precisão técnica e pela multiplicação de 

sujeitos, práticas, visões, enquadramentos, saberes, e subjetividades acionadas na sua 

produção – e, ao mesmo tempo, o atrofiamento destas cartografias, daquilo que se faz 

conhecer no dispersante fluxo de informações onde se embrenham? 

O diagrama, a dimensão informe co-extensiva a todo campo social (DELEUZE, 

2005) cujas formas de expressão e de conteúdo (FOUCAULT, 2008) agenciam-se em 

dispositivos concretos, opera na tensão deste paradoxo. Um panorama ambivalente 

esboça-se e múltiplos dispositivos incorporam a interação saturação x atrofia, 

experiência x memória, espaço x figuração, participação x interação x simulação, 

finalidade x mediação. A recente emergência do sistema google de informação incide 

contundentemente na política do conhecimento implicada na produção cartográfica e faz 

mover o campo social em perspectiva nesta análise.  

Diante do recorte explorado - os deslocamentos dos campos disciplinares, com 

ênfase nas artes - cita-se por ora uma emergência bastante recente do sistema google - o 

google street view, cuja política do fazer conhecer coloca em intenso movimento as  

propriedades citadas acima. Nesta emergência, intenciona-se cartografar trabalhos de 

grafite e pichação de todo o globo sobre uma carta geográfica aparentemente 

convencional, já que esta configura um plano contínuo onde Ocidente e Oriente são 

justapostos formando um continuum, uma sucessão infinita dos continentes que se 

encadeiam sequencialmente. O site é patrocinado pela empresa Red Bull e anuncia a 

seguinte chamada “Uma coleção de sites colaborativos do Google Street View. 

Mostrando a arte de rua em todo o globo. Etiquete o seu local favorito, compartilhe-o 

com os amigos e ajude a construir a maior coleção de arte do mundo”.    

O anseio totalizante de Funes, o memorioso, apresenta-se neste caso sobre a 

forma de um mapeamento coletivo para a produção de uma coleção virtual de arte de 

rua. O caráter de colecionismo, caracterizado por inventariar ocorrências de arte de rua 

localizando-as num continuum ocidente – oriente  geográfico apresenta que implicações 

no horizonte paradoxal relatado anteriormente? Como interagem memória e experiência 



 

no mapeamento de uma prática eminentemente urbana, que já transita nos circuitos mais 

institucionais da arte? 7 Como a engrenagem deste dispositivo de captura incide sobre a 

tensão participação x interação x simulação? Como se relacionam os poderes e os 

modos de subjetivação no campo das artes e no urbano a partir do uso do Google Street 

View?  

Articulando todas as citações desta panorâmica – o “Vivo art mov - Festival 

Internacional de Arte em Mídias Móveis”; a cartografia crítica; o memorioso Funes; o 

epsódio do Colégio dos cartógrafos do Império; e o Google Street View aproxima-se 

das idéias acerca dos processos de espetacularização expostas por Guy Debord (1994); e 

atualizadas por Otília Arantes (2002) pela expressão “culturalismo de mercado” 

invocada de forma absolutamente central no planejamento urbano das cidades 

contemporâneas. A autora critica numa tônica ácida e irônica tal expressão:  

Sob este ângulo se destaca o papel crucial desempenhado pela correspondente 
requalificação da “oferta cultural”: é preciso que fique claro nas duas pontas 
do processo, dos equipamentos culturais ao mecenato corporativo, qual o real 
destinatário da reconversão: o usuário solvente, para o qual o chamariz do 
serviço cultural de alto valor agregado constitui-se na sinalização decisiva. (...) 
a competitividade combinada com conectividade, inovação, flexibilidade 
institucional, em suma, identidade locais “interagindo” com as redes globais, 
ou seja, num registro pós-nacional de “sinergias”, algo como o Concerto das 
Nações a que diziam aspirar as potências da Era Liberal. Ora, a impressão que 
se tem é que, apesar da nova fraseologia interativa, estamos diante da 
armadilha clássica do subdesenvolvimento (...) elevada, aliás, agora a 
paradigma da polarização mundializada. (ARANTES, 2002: 67-70) 
A lógica da hipervisibilidade e da obscenidade cartográfica convergem com os 

mecanismos do culturalismo de mercado. O culturalismo enquanto enfoque principal da 

espetacularização é evidente nestas últimas citações discutidas no texto, e o caricato 

Concerto das Nações orquestrado pelo mecenato coorporativo, reitera-se nas figuras 

Google e Vivo. Neste caso, a relação interação X participação enunciada na suposta co-

autoria dos mapeamentos sociais e críticos - com clara interferência na política do 

conhecimento cartográfico -  remeteria-se, em alguma medida,  à irônica  fraseologia 

interativa, apontada por Arantes? O caráter da cartografia enquanto inventário, 

colecionismo e competitividade na corrida pós-nacional potencializa que 

posicionamento ético diante da armadilha clássica citada neste fragmento? 

>SEGMENTARIDADE< taxonomia e cartografia >  um atlas do impossível? 

A tessitura conceitual e metodológica formulada nesta síntese panorâmica 

apresenta como ponto de convergência - em profuso embaralhamento - o debate sobre a 
                                                            
7 Sobre os trânsitos do grafite ver PALLAMIN, V. Extensões e recuos espaciais dos grafites urbanos paulistanos: um aspecto 
sobre o processo de circulação de suas imagens. (Ciclo de debates – MUBE Museu da Escultura/ Setembro de 2010) 



 

linguagem, atrelando principalmente as idéias sobre regimes de linguagem, ordem muda 

e cega; e suas derivações em diversos regimes de visibilidade (Foucault 2008).  No 

prefácio da obra “As palavras e as coisas”, Foucault inquieta-se com a taxonomia de 

uma enciclopédia chinesa citada por Borges e propõe um questionamento radical da 

instituição de ordens:  

Borges não acrescenta nenhuma figura ao atlas do impossível; não faz brilhar 
em parte alguma o clarão do encontro poético; esquiva apenas a mais discreta, 
mas a mais insistente das necessidades; subtrai o chão, o solo mudo onde os 
seres podem justapor-se. Desaparecimento mascarado, ou, antes, 
irrisoriamente indicado pela série abecedária de nosso alfabeto, que se supõe 
servir de fio condutor (o único visível) às enumerações de uma enciclopédia 
chinesa... Numa palavra, o que se retira é a célebre “tábua de trabalho”(...) 
Não são os animais “fabulosos “ que são impossíveis, pois que são designados 
como tais, mas a estreita distância segundo a qual são justapostos aos cães em 
liberdade ou àqueles que de longe parecem moscas. (FOUCAULT, 1999: XI) 
Constata-se de saída a impossibilidade de um rebatimento imediato da 

formulação de Foucault – cujo enfoque é o regime de linguagem – sobre a produção 

cartográfica, haja vista a sua inerente indistinção entre regime de linguagem e regime de 

visibilidade discutida nesta síntese. Ainda assim, as idéias expostas pelo autor são de 

fundamental importância para o debate que se segue, pois contorcem a ordem enquanto 

um a priori imparcial. Esta concepção é condizente com os pressupostos deste texto: a 

demolição das certezas que possibilitaram a sua construção, ainda que tenha um teor 

radical-extremista, talvez um tanto niilista acerca da produção cartográfica corrente.  

A subtração do chão figura na citada passagem uma metáfora, mas se transposta 

para a problemática metodológica da cartografia, pode ser tomada de forma literal. O 

chão ou a “tábua de trabalho” na prática cartográfica hegemônica é ordenado pela 

geometria euclidiana e pelo ponto de vista aéreo. Como seria subtrai-lo e conformar um 

espaço impensável, cuja taxonomia incita a transgressão da imaginação? Que outras 

tábuas de trabalho podem ser constituídas e a partir de que pontos de vista?  

Assim como a taxonomia chinesa, o exercício do impossível, não é a invenção 

de seres fabulosos e fantásticos, mas de encontros insólitos, combinações e 

justaposições impensáveis. No atlas do impossível, inventa-se outra ordem, cujo arbítrio 

é incongruente com a ordem muda e cega, que opera  a dimensão dos saberes e institui 

um a priori inalterável no diagrama informe. A taxonomia de Borges transgride tal a 

priori, e Foucault extrai desta composição que inventa similaridades e diferenças 

inimagináveis o sentido instável entre conteúdo e continente, a partir do 

entrecruzamento da linguagem com o espaço.  



 

Assim é que a enciclopédia chinesa citada por Borges e a taxinomia que ela 
propõe conduzem a um pensamento sem espaço, a palavras e categorias sem 
tempo nem lugar, mas que, em essência, repousam sobre um espaço solene, todo 
sobrecarregado de figuras complexas, de caminhos emaranhados, de locais 
estranhos, de secretas passagens e imprevistas comunicações; haveria assim, 
na outra extremidade da terra que habitamos, uma cultura voltada inteiramente 
à ordenação da extensão, mas que não distribuiria a proliferação dos seres em 
nenhum dos espaços onde nos é possível nomear, falar, pensar.  (FOUCAULT, 
1999: XIV) 
Na prática cartográfica hegemônica, aos espaços coordenados pelas demarcações 

norte/sul; ocidente/oriente; centro/periferia sobrepõem-se os espaços nomeados 

informal/ informal; resistente/ hegemônico; legal/ilegal; nômade/sedentário constituindo 

a tábua e o critério de distribuição questionados acima por Foucault. Não se trata de 

subverter ou transvalorar apenas uma delas a fim de exercitar um devir atlas do 

impossível para as recorrentes práticas cartográficas, mas de arriscar uma taxonomia 

heteróclita, no sentido proposto pela idéia de heterotopia discutido pelo autor.  

Experimentar taxonomias em que a simultaneidade, a coexistência e a 

hibridização enquanto imanência das urbanidades, dos sujeitos e das práticas 

desdobrem-se em tábuas e ordem atreladas à própria condição heteróclita da cidade. O 

grifo acima coloca em relevo expressões implicadas na existência da cidade enquanto 

heterotopia8 - a própria encarnação do atlas do impossível - em cujo chão se justapõe 

combinações absolutamente impensáveis. Diante deste chão, instala-se o impasse 

fundante deste texto: é possível pensar numa cartografia no sentido de uma heterotopia? 

Que ordem de distribuição, composição, justaposição sobre que tábua de trabalho 

arremessaria o regime de linguagem e de visibilidade no campo da heterotopia?  

As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a 
linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os 
nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão 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. Eis por que as utopias permitem as fábulas e os discursos: situam-se 
na linha reta da linguagem, na dimensão fundamental da fábula; as heterotopias 
(encontradas em Borges) dessecam o propósito, estancam as palavras nelas 
próprias, contestam, desde a raiz, toda possibilidade de gramática; desfazem os 
mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das frases. (FOUCAULT, 1999: XIII) 
A sintaxe que autoriza “manter juntas” palavras e coisas, ou seja, a ordem muda 

e cega consolidada por códigos implícitos nos domínios da cultura - linguagem, 

percepção e práticas é mais uma taxonomia possível, não é a única e subverte-la 

significa depreender os poderes invisíveis deste olhar codificado. As cartografias 

                                                            
8 Tal hipótese foi levantada  durante o debate do texto “de outros espaços” de Michael Foucault (1982) no grupo de estudos 
Laboratório Urbano, com enfática colaboração do professor Washignton Drummond.  



 

enquanto heterotopias – que solapa, desseca e por vezes esteriliza esta sintaxe 

“primeira” – a priori - apresenta que implicações no campo do urbanismo? Poderiam as 

cartografias perder sua propriedade eminentemente utilitária neste campo? Neste caso, 

passariam a ter que sentido enquanto ferramenta de mediação entre poderes, saberes 

modos de subjetivação na cidade? O devir atlas do impossível é uma linha de morte da 

cartografia no campo do urbanismo? 

Na zona de intersecção urbanismo x artes, este caráter experimental pode 

apontar algumas pistas para a discussão de uma ética-estética-política singular no 

processo de apreensão do urbano. Arrisca-se, portanto, neste momento especulativo e 

teórico da tese, composições como “heterotopias cartográficas”. Fabula-se, ainda outra 

idéia a partir desta: experiências de “metacartografias”9, um engajamento ético-estético, 

cuja própria figuração cartográfica evidenciaria uma reflexão sobre os regimes de 

linguagem e visibilidade intrínsecos à ordem muda e cega e envolvidos nestas 

produções.   

Entende-se tal articulação ética-estética-política enquanto uma postura, um gesto 

investigativo mediado por lentes de observação, técnicas de apreensão, constituição de 

taxonomias enfocados sobre os modos de ser implícitos às ordens. A discussão de 

Foucault neste prefácio anuncia a postura arqueológica assumida para tratar das ciências 

humanas no decorrer do livro. Esta escava, move-se entre soterramentos e mobiliza-se 

em torno das  forças que positivam a existência das ordens e saberes, a rede secreta que 

possibilita o efetivo arruinamento da transparência inicial e a emergência fóssil de 

determinado modo de existência. Recoloca-se, a partir deste texto-arquivo o problema 

desta tese nos seguintes termos: Como orientar a composição de heterotopias-

cartográficas ou metacartografias pela postura arqueológica?  
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