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Resumo 
 
Tendo em vista a grande importância das imagens nas práticas e discursos da 
Arquitetura e Urbanismo, este artigo propõe um exercício crítico à um modo de 
utilização banalizado (que muitas vezes perde em potência, justifica ações 
inadequadas e não é problematizado) dessas imagens, sobretudo dos mapas. O 
trabalho sugere uma outra abordagem às imagens criadas (e à ação de produzi-las) 
utilizadas nos exercícios de mapeamento e apreensão do espaço urbano, 
principalmente nos chamados “diagnósticos urbanos”. Parte-se do conceito do 
“ensaio” de Adorno, passando por experiências como o Atlas Minemosyne de Aby 
Warburg, a Enciclopédia Einaudi de Ruggiero Romano e de dois mapas 
psicogeográficos situacionistas (o Mapa de Veneza de Ralph Rummey e The Naked 
City de Guy Debord), para pensar e situar algumas das armadilhas e equívocos que 
podem surgir na utilização de tecnologias móveis e digitais como instrumentos de 
mapeamentos urbanos. Freqüentemente, tais práticas tornam-se exercícios apenas 
formais e tecnológicos, perdendo de vista o aspecto humano, que na verdade é o 
grande motivo de toda intervenção física.  
 
Abstract  
 
Given the big importance of images in the practices and discourses of Architecture and 
Urbanism, this article proposes a critical exercise to use a hackneyed mode (which 
often loses in power, justifies inappropriate actions and is not questioned) of these 
images, especially of maps. The paper suggests another approach to the images 
created (and the action to produce them) used in the mapping exercises of the urban 
space, especially in so-called “urban diagnosis”. It starts with the concept of “essay” by 
Adorno, going through experiments such as Atlas Mnemosyne by Aby Warburg, the 
Einaudi Encyclopedia by Ruggiero Romano and two psychogeographical maps by 
situationists (Map of Venice by Ralph Rummey and The Naked City by Guy Debord), to 
think and locate some of the pitfalls and mistakes that can arise in the use of mobile 
and digital technologies as tools for urban mapping. Often, such practices become 
merely formal and technical exercises, losing sight of the human aspect, which actually 
is the big reason for all physical intervention. 
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Por uma cartografia do espaço vivido: um exercício crítico 
sobre ferramentas de mapeamento 
 

Introdução 

A prática e o discurso urbanísticos relacionam-se intimamente com 

imagens. Muito freqüentemente, neste campo, “a visualização não constitui uma 

ilustração de um discurso, mas o lugar onde este encontra sua origem. A figura 

domina o discurso e não o inverso”1 (Söderström, 2000:85). Através da análise da 

produção, do uso e da circulação das imagens da cidade podemos compreender 

aspectos das práticas dos arquitetos e urbanistas que não são enunciados 

conscientemente em seus discursos – ou são mesmo voluntariamente dissimulados.   

Autores como Söderström (2000:11) acreditam que o instrumental 

tradicional dos urbanistas está em crise por “não estar atualizado com as 

configurações atuais do espaço urbano, nem com os objetivos desta disciplina”.  Ele 

acrescenta:  

As representações visuais tradicionais são adaptadas à um espaço 
homogêneo e métrico mais do que à um espaço reticular e topológico. Num 
contexto onde a conexão às redes de transporte e de comunicação importa 
tanto quanto a distancia métrica, torna-se indispensável definir os meios de 
representação e de ação adequados. 2  

 
Esse descompasso entre ferramentas e configurações espaciais já era 

percebido desde o início da década de 1990. Nesta época, marcada pela 

perplexidade e euforia em relação às ferramentas digitais, Gabriel Dupuy começava 

a apontar as relações entre as mudanças no campo da arquitetura e do urbanismo e 

aquelas das técnicas de representação. Ele afirmava: “a representação urbana 

passa por uma fase de  experimentação, caracterizada pela inadequação das 

técnicas tradicionais de representação e de ação, e pelo desenvolvimento de novas 

técnicas de visualização”. (Dupuy, 1991:11) 

Mais recentemente, François Ascher continuou as discussões sobre as 

mudanças territoriais e do ambiente urbano. Chegou assim à constatação da crise 

dos métodos consolidados de observação das cidades e dos territórios urbanos, 

                                                
1 La visualisation ne constitue pas l'illustration d’un discours, mais le lieu où celui-ci trouve son origine. La figure 
domine le discours et non l’inverse. 

2 Les représentations visuelles traditionnelles sont en effet adaptées à un espace homogène et métrique plus qu’à 
un espace réticulaire et topologique. Dans un contexte où la connexion aux réseaux de transport et de 
communication importe autant que la distance métrique et les découpages aréolaires de l’espace, il devient 
indispensable de définir des moyens de représentation et d’action idoines. 



 

 

inserida numa prática usual de encadeamento linear diagnósticoprojeto 

(colocando em questão o uso “naturalizado” que se faz das plantas ou mapas nestes 

procedimentos). Ele assinala (Ascher, 2010:83):  

O neourbanismo derruba assim a antiga cronologia que encadeava o 
diagnóstico, a identificação das  necessidades e a elaboração eventual dos 
cenários, a definição do programa, o projeto, a realização e a gestão. Ele 
substitui essa linearidade por uma gestão heurística, iterativa, incremental e 
recorrente, isto é, através de ações que servem simultaneamente para 
elaborar e provar hipóteses, com realizações parciais que reinformam o projeto 
e permitem procedimentos mais cautelosos e duráveis, pelas avaliações que 
integram o feedback e que se traduzem na redefinição dos elementos 
estratégicos. 
 

Concomitantemente, inúmeras ferramentas digitais de análise, 

armazenamento e representação vêm sendo rapidamente desenvolvidas, assim 

como sua difusão e “democratização”. Podemos citar, dentre elas, os SIG3, os GPS4, 

os mapas online5, os mapas colaborativos e as mídias locativas6. Porém, a crítica 

sobre as potencialidades ou limites de seus usos acompanham lentamente este 

processo. Assistimos a uma profusão de imagens acompanhada de uma grande 

carência de estudos críticos sobre as possibilidades e limitações de seus usos, 

imersos num deslumbramento tecnológico desprovido de reflexões críticas 

suficientes. 

As imagens e figurações no campo do Urbanismo são utilizadas para 

construção e justificativa de discursos. Muitos estudos já foram publicados atestando 

a força política de imagens como mapas (Montmonier, 1996; Cosgrove, 1999; 

Jacob, 1992; Maceachren, 2004, dentre outros). No entanto, ainda é possível 

encontrar discursos e propostas que acreditam na “neutralidade” das novas 

tecnologias de informação e comunicação. Principalmente na vertente dos SIG, a 

tecnologia é encarada como ferramenta de produção supostamente mais “científica” 

e “democrática”. A utilização de banco de dados, nos quais informações são 

inseridas, trabalhadas e catalogadas de maneira cientificamente “neutra”, pronta a 
                                                
3 Literalmente, a sigla GIS, em inglês, refere-se aos geographic information systems, ou sistemas de informação 
geográfica (SIG, em português). Em geral, as definições baseiam-se na noção central de um sistema relacional de 
tratamento e de representação de informações espaciais. A tecnologia dos SIG, em seu lado operacional, consiste 
na inclusão, armazenamento e recuperação de informações (incluindo sempre um banco de dados); na manipulação 
e análise destas informações e sua apresentação. 
4 Global Positioning System, em português “sistema de posicionamento global” ou “geo-posicionamento por 
satélite”. Sistema de informação eletrônico publicamente acessível que envolve um conjunto de satélites, que 
fornece via rádio à um aparelho receptor móvel a posição do mesmo com referência às coordenadas terrestres. 

5 Como os GoogleMap, GoogleEarth, OpenStreetMap... 

6 Por exemplo, dentre outros, o Vivo arte.mov – Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis < 
www.artemov.net/ >. 



 

 

ser analisada pelos especialistas, é vista como mais um aspecto de “objetividade” 

dessas técnicas. 

Sendo a atividade de concepção e de veiculação de projetos e idéias dos  

arquitetos e urbanistas baseada, sobretudo, na linguagem gráfica e visual, é 

necessária uma análise crítica dessas novas possibilidades técnicas, objetivando 

assim contribuir para o desenvolvimento de metodologias capazes de adequar os 

métodos de pesquisa e representação do espaço às necessidades de atuação dos 

arquitetos e urbanistas num sentido mais adequado ao “direito à cidade”, incluindo a 

multiplicidade de representações e vivências urbanas praticadas e imaginadas.  

De fato, os discursos contemporâneos que acompanham a difusão dessas 

ferramentas – e das inovações certamente “extraordinárias” que possibilitam –

geralmente se mostram excessivamente otimistas. Ao valorizarem esses novos 

meios muitas vezes mascaram ou não se detêm nos aspectos políticos de seus 

usos, ou ainda não alertam para as “reduções” inevitáveis da experiência urbana 

que elas  promovem, ainda que não o desejem. Assim, defendemos uma análise 

das práticas, ferramentas, potencialidades e limites implicadas na utilização desses 

novos recursos nas cartografias e mapeamentos do campo do urbanismo. 

Pretendemos, assim, colaborar para uma utilização menos ingênua e, talvez, mais 

consciente de suas limitações e implicações ideológicas.  

 

Imagens pensadas, imagens materializadas 

 

Imagens instauram e validam discursos e práticas, não sendo nunca 

“neutras”: as práticas representativas “criam” um objeto sobre o qual agir. As 

representações e visualizações são formas e cristalizações do pensamento de quem 

as produz.  

Uma imagem, cada imagem, é o resultado de movimentos nela 
provisoriamente sedimentados ou cristalizados. Tais movimentos atravessam-
na de ponta a ponta, tendo cada um uma trajetória – histórica, antropológica, 
psicológica – vindos de longe e continuando para além dela. Eles nos obrigam 
a pensá-la como um momento energético ou dinâmico, mesmo se foi 
específico na sua estrutura.7 (Didi-Huberman, 2002:39) 

 
O Urbanismo mobiliza uma multiplicidade de visualizações e métodos de 

                                                
7 Une image, chaque image, est le résultat de mouvements provisoirement sédimentés ou cristallisés en elle. Ces 
mouvements la traversent de part en part, ont chacun une trajectoire – historique, anthropologique, psychologique –
partant de loin et continuant au-delà d’elle. Ils nous obligent à la penser comme un moment énergétique ou 
dynamique, fût-il spécifique dans sa structure. 



 

 

representação diferentes que são sedimentadas ao longo da história.  

A prática urbanística é baseada e implica diferentes tipos de instrumentos 
visuais: desde aqueles pré-existentes ao processo de concepção (fotos, 
mapas, esquemas, etc.), passando pelos documentos analíticos (produzidos a 
partir da solicitação e da análise da situação existente) aos documentos 
prescritivos e propositivos (como estudo de impacto, zoneamento, plano de 
massas, planta geral, etc..) (Söderström, 2000:85). 

 
 Tais práticas, discursos e suas figurações basearam-se em diferentes 

concepções de espaço (como por exemplo os espaços euclidiano, perspectivo, 

topológico, relativo...) e de seus diferentes pontos de vista (frontal, oblíquo, 

zenital...). Essas diferentes mediações são combinadas, retomadas e aperfeiçoadas 

ao longo do desenvolvimento das práticas e discursos sobre o urbano. Imagens de 

vistas aéreas oblíquas e zenitais (planimetria, icnografia e triangulação) foram muito 

desenvolvidas durante o início do século XVI, e desde então se tornaram os 

principais instrumentos com os quais as cidades e as paisagens são analisadas, 

planejadas e construídas.  

 O arquiteto-paisagista James Corner (1999: 221) aponta para o fato de que as 

técnicas quantitativas e temáticas de mapeamento tiveram origem no 

deslumbramento do Iluminismo pelo progresso racional e reforma social. Estas 

foram posteriormente complementadas pelas diversas técnicas estatísticas, 

comparativas e de zoneamento desenvolvidas durante o final do século XIX e início 

(e até meados) do século XX. Alguns avanços nestas técnicas têm ocorrido nos 

últimos 50 anos, com o uso dos satélites e do sensoriamento remoto, aliados à 

novas técnicas computacionais como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Porém, essencialmente, todo esse repertório de técnicas permanece inalterado: 

permanecem muito pouco questionadas e problematizadas, sendo ainda os 

dispositivos convencionais de inventário, análise quantitativa e legitimação dos 

futuros projetos de intervenção urbana.  

 Cada representação visual é, portanto, uma esquematização de uma situação 

complexa (o espaço urbano e seu tempo, suas leis, sua extensão) de acordo com as 

possibilidades, crenças e disponibilidades materiais e técnicas de cada momento 

histórico. O mundo, vivido sensivelmente em três dimensões (somadas ainda ao 

tempo), em experiências individuais e coletivas, é reduzido à uma projeção 

bidimensional na qual a experiência no espaço se perde: o próprio homem, que 

vivencia o espaço, é esquecido. 

Michel de Certeau já apontava para a necessidade de “descermos” dos 

altos edifícios (no seu caso, do 110o andar do World Trade Center) para 



 

 

observarmos a cidade do ponto de vista de seus habitantes, os “praticantes 

ordinários da cidade”. (1990: 173) Segundo o autor, a perspectiva à vol d’oiseau (ou 

à vue d'oiseau) testemunha a ignorância das práticas pelos profissionais do urbano; 

ela os “transfigura em voyeur”. A visão distanciada e isolada e a cidade-panorama8 

“é um simulado teórico, que tem por condição um esquecimento e um 

desconhecimento das práticas”. Atento à tais práticas do espaço, Certeau propõe 

inscrevê-las nos mapas, indo além de uma cartografia baseada em uma geometria 

euclidiana. O autor faz uma distinção entre o lugar (estável e fixo) e o espaço 

(instável e em movimento). O espaço seria uma relação, e é com a inscrição do 

corpo do praticante que o lugar se transforma em espaço: “o espaço é um lugar 

praticado”. Atualmente, os mapas dão conta mais de um estado do que de uma 

dinâmica, de um lugar do que de um espaço. 

 

O processo e o produto:  uma imagem como ensaio? 

 

Gostaríamos de ir além da crítica aos mapas como representações 

estáticas, generalistas e instrumentos de exercício de poder. Ultrapassar a utilização 

banalizada dos mapas: ou de forma meramente ilustrativa, ou desconexa – sem 

relacionar-se com o projeto desenvolvido em seguida – ou ainda encarados como 

porta vozes de verdades, legitimadores incontestáveis das intervenções propostas, 

como um “produto” e não como uma ferramenta de estudo, envolvendo uma 

“problematização”. É preciso portanto refletir sobre a “representação” e o 

“representar”.   

A “representação”, como substantivo, remete à algo concluído, fechado, 

produzido9. Já o verbo “representar” implica o pensar já que fazer alguma coisa traz 

implícito todo o problema: como representar? O que representar? Como me 

posicionar?  

Assim, partindo da problematização da própria representação e do ato de 

representar, é possível escapar de uma utilização superficial e burocrática das 

representações. Estas passam a ser pensadas a partir das particularidades de cada 

                                                
8 Fruto de uma vontade de apreensão total, de domínio e de poder. 

9 A palavra “representação” pode referir-se também à um aspecto mental e sócio-cultural não materializado. Seria 
uma mediação subjetiva entre o ser, o mundo e a coletividade. Neste sentido, “representação” tem um caráter muito 
menos concluído, sendo constantemente (re)criada. 



 

 

questão colocada, de cada contexto, de cada necessidade de tornar algo visível: 

aquilo que julgamos necessário conhecer para direcionar um projeto. 

Esta desconstrução da representação como produto, além de valorizar o 

processo – que muda de etapas já previamente estabelecidas para etapas que 

respondem a cada problema –  pode ser enriquecida ao ser incorporada uma 

postura sem pretensões totalizadoras ou conclusivas, sem intenção de esgotamento 

de um objeto. Mapas, admitidos menos como imagens e mais como ferramentas, 

acabam por valorizar a cartografia como ação, independente de qual seja o produto 

final. E assim os mapas, além de imagens, poderiam ser também seqüências, 

montagens, combinações, atlas: poderiam ser pensados também como ensaios. 

  Um ensaio não objetiva uma conclusão global, não pretende nunca 

ser uma “última palavra”. Não propõe uma síntese, mas sim dispõe idéias, 

constatações, questões, possibilitando e articulando sentidos e provocando a 

reflexão. A pertinência da inclusão do conceito de “ensaio” no campo da arquitetura 

e do urbanismo parte da necessidade de reforçar que as práticas e os sentidos de 

qualquer ator estão inseridas em suas próprias culturas – e visões de mundo – 

sendo portanto um a priori de seu exercício disciplinar. Cabe lembrar que desde sua 

instituição nosso campo vêm trabalhando com o princípio de certeza ao desenhar e 

construir a materialidade concreta das cidades. 

 Quais seriam os ganhos de um exercício de se pensar como ensaios os 

mapas a serem desenvolvidos a partir dos estudos e análises de “diagnóstico” nas 

áreas de intervenção urbanística? Ensaios no sentido de se libertarem da pretensão 

positivista, racional e de verdade objetiva, para incluir os autores e atores envolvidos 

sem os dissimularem. Cada representação materializada deve ser entendida como 

uma tentativa de encontrar um sentido provisório para um conjunto de idéias, 

expectativas, indagações e ações. Um ensaio não é jamais fechado, pois ele 

permite ser rearmado, repensado, com objetivo de permitir sempre o reaprender à 

ver. Em relação à um ensaio, o espectador é um montador em potência. Ele sai de 

uma postura passiva para se aproximar de uma postura ativa na criação de um 

sentido. Parte-se do princípio de que não existe uma realidade “única” e externa aos 

sujeitos. A própria impossibilidade de uma representação neutra do espaço já refuta 

a vontade de “verdade”.  

Tais reflexões sobre o ensaio foram estimuladas pelo texto “O ensaio como 

forma” (1958) do filósofo, sociólogo, compositor e musicólogo alemão Theodor W. 

Adorno (1903-1969). Adorno apresenta o caráter negativo do ensaio, que se coloca 



 

 

contra uma ciência esmagadora em defesa do fragmentário, do heterogêneo, do 

mutável e do transitório. Desta maneira, o ensaio consiste ao mesmo tempo em um 

desafio e em uma crítica ao ideal da consciência clara, da certeza intelectual, das 

regras cartesianas. Dada a impossibilidade de um “real” externo aos sujeitos (e 

contra a visão idealista e positivista), o ensaio se posiciona contra o ideal de um 

discurso que se pretende neutro e que esconde a presença do sujeito.  

Alguns autores, estudando a idéia de ensaio para Adorno, têm apontado 

como o erro, a incompreensão, o mal entendido, a deriva, constituem o estado 

natural no qual se encontra todo pesquisador quando começa sua pesquisa. O 

ensaio poderia assim ser compreendido como um retrato desta situação do 

pesquisador de aproximação e aprofundamento em relação àquilo que é visto como 

“objeto” de reflexão. Ao partir desse hiato entre a consciência e coisa, a idéia de 

ensaio refuta a própria idéia apriorística de método uma vez que este se define no 

movimento da consciência e do corpo ao construírem, ao mesmo tempo, o sujeito, 

as coisas e as interpretações sobre elas. Em resumo, o ensaio é uma forma de 

pensar e, sobretudo, uma forma de construir o próprio pensamento. De fato, ele 

pode nos auxiliar a pensar sobre os métodos e os produtos das reflexões e análises 

sobre o espaço urbano.  

Nesta direção, um mapa seria muito mais uma imagem aberta, uma re-

territorialização de relatos, experiências e representações sociais de uma cidade, do 

que uma imagem fixa e conclusiva.  Sem pretensões de esgotar certa “realidade”, 

sendo sempre uma interpretação, dependente tanto dos pesquisadores-autores 

quanto dos interlocutores.  

 

Rebatimentos e transposições 

 

Como se sabe, o conceito de ensaio segundo Adorno referia-se à literatura, 

à narrativa. Porém, a apropriação do conceito por artistas, cineastas e críticos da 

arte permitiu a passagem/transposição do conceito para os estudos audiovisuais, na 

forma de um “cinema-ensaio” (Arlindo Machado, 2006) ou de “cinema de ensaio” 

(Didi-Huberman, 2009).  

Esta relevância dada ao “ensaio” por historiadores da arte pode ter suas 

raízes no contexto de construção do que se chamaria na época de “Nova História”, 

na França dos anos 1980, quando o lugar da subjetividade foi amplamente discutido 

pelos historiadores. A Nova História empenhava-se na “construção de uma narrativa 



 

 

atenta aos autores-atores, começando pelo trabalho de montagem, de filtro que o 

próprio historiador vai construindo em sua relação com seus “objetos teóricos” e com 

suas fontes a partir de sua subjetividade”10 (Pereira, 2008). A emergência, nos anos 

1980-1990, de uma forma de narrativa crítica no campo da história, preocupada com 

a dimensão cultural e a multiplicação dos “estudos culturais” foram um sintoma 

desses deslocamentos na maneira de se pensar o conhecimento e sua produção. 

Não é por acaso que sejam os historiadores da arte que vêm potencializando estas 

discussões. 

Segundo Arlindo Machado (2006:1), o ensaio seria uma modalidade de 

discurso científico ou filosófico que carrega atributos considerados “literários”, como 

a subjetividade do enfoque (explicitação do sujeito que fala), a eloqüência da 

linguagem (preocupação com a expressividade do texto) e a liberdade do 

pensamento (concepção de escritura como criação, em vez de simples comunicação 

de idéias). O autor concentra-se na discussão teórica sobre ensaios não escritos, 

em forma de enunciados audiovisuais. O ensaio seria então a própria negação da 

dicotomia entre literatura e ciência, entre experiência sensível e cognitiva. Nele “as 

paixões invocam o saber, as emoções arquitetam o pensamento e o estilo burila o 

conceito” (2006:4). 

 

Um ensaio em imagens: o atlas warburguiano como princípio  

 

 Ao pensar os mapas como ferramentas de produção e não como produtos, 

algumas referências podem ser citadas. Dentre elas, dois projetos de destaque na 

obra do historiador da arte alemão Aby Warburg (1866-1929): sua biblioteca (Die 

kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg) – organizada por afinidades entre 

autores e temas, e seu atlas de imagens (Der Bilderatlas MNEMOSYNE11), 

concebido como montagem de fotografias (registros visuais) sobre a arte e seus 

temas “recorrentes”, sobretudo da cultura clássica, que ele próprio estudava.  

Warburg organizou tanto o conjunto de imagens que reuniu quanto sua 

                                                
10 Notas de aula realizadas pela autora durante o Seminário Teórico Avançado (STA) da professora Margareth da 
Silva Pereira: “Cidades globais do século XIX: redes intelectuais e de sociabilidade e seu vocabulário (arquitetura, 
projetos urbanos, pintura, literatura)”, realizado no PROURB/FAU/UFRJ nos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2008. 

11 O Atlas Mnemosyne teria como subtítulo: “uma seqüência de imagens que examina a função dos antigos valores 
expressivos predeterminados através da representação da vida em movimento na arte do Renascimento europeu.”  

 



 

 

biblioteca sob uma forma de uma montagem “ensaística”. A sua forma de 

organização é “contingente” e trabalha com “aproximações” e “recortes”  realizados   

em relação a uma situação e a um momento específico de estudo.  São justamente 

alguns processos de pensamentos passíveis de serem compreendidos através 

destes dois projetos de Warburg que pretende-se explorar.  

Cada prancha de seu Atlas Mnemosyne é um ato interpretativo de 

montagem, organizado em polaridades ou seqüências de detalhes fotográficos. São 

como desconstruções dos conjunto pictóricos relacionados a cada “sobrevivência”, 

cada possibilidade de rememorar e engendrar nexos da imagem analisada. Todas 

as pesquisas anteriores de Warburg seriam incorporadas neste trabalho de síntese.  

Na prática, Warburg utilizou telas negras 1,50 x 2 metros nos quais ele 

pôde dispor as fotografias de forma facilmente manipulável. Essas fotografias não 

eram coladas, mas sim “alfinetadas”, permitindo um sentido combinatório, criando 

conjunto de imagens que podem ser re-posicionadas umas em relação às outras. 

Freqüentemente reorganizava sua composição, na medida em que um ou outro 

tema ganhava importância em seu pensamento. Quando Warburg morreu (1929), 

haviam quarenta dessas telas, repletas de fotografias de tamanhos variados. Tal 

dispositivo permitia explicitar justamente não o caráter individual de cada objeto 

fotográfico, mas sim todo o complexo, o conglomerado, o rizoma de relações. 

 



 

 

 
Figura 1: Prancha 41: Pathos da destruição. Vítima. Ninfa como bruxa. 

 

Poderíamos utilizar um método semelhante ao organizar as informações 

sobre os espaços urbanos estudados previamente ou, melhor ainda, ao longo de 

nossos projetos. O rizoma de relações, neste caso, são seria a “sobrevivência” de 

uma idéia conceito ao longo da história da arte (como foi no Atlas de Warburg) mas 

sim a própria complexidade rizomática dos espaços urbanos. 

Segundo Didi-Huberman (2002) o atlas de Warburg é um objeto de 

vanguarda. Não é que ele faça ruptura com o passado – ao qual não para de se 

debruçar – mas é vanguarda no sentido de propor uma nova maneira de pensar o 

passado. A ruptura warburguiana consiste em pensar o tempo ele mesmo como 

uma montagem de elementos heterogêneos. Não é a maneira de fabricar um objeto 



 

 

que faz termos em Mnemosyne um paradigma de montagem, e sim de 

compartimentação e interpenetração. Os pensamentos são passe-frontières: têm a 

capacidade de cruzar fronteiras. Em Mnemosyne, Warburg espacializa a 

desterritorialização desses objetos de pensamento. 

As pranchas do Atlas Mnemosyne são, portanto, “remontagens 

interpretativas de suas configurações principais” (Didi- Huberman, 2002). O 

conhecimento é obtido pela montagem; o método de Warburg é próximo ao de 

Benjamin (Passagenwerk), e por outros aspectos, à Georges Bataille e Sergei 

Einsenstein. Warburg trabalha portanto com o movimento: ao revelar uma seqüência  

de imagens que se encadeiam umas às outras, e não uma imagem isolada, perde-

se, portanto, a possibilidade de uma contemplação calma: a força de uma imagem 

dá-se sempre por uma seqüência ou justaposição de imagens.  
 

Enciclopédia Einaudi: nuvens de temas 
 

Como já mencionamos, na organização de sua biblioteca Warburg 

classificava seus livros não apenas por ordem alfabética ou aritmética, como ocorre 

de maneira geral nas maiores bibliotecas. Os livros eram organizados segundo seus 

interesses e sistema de pensamento, que poderiam variar a cada pesquisa. A lei 

que o guiava era a do “bom vizinho”: a solução de um problema estaria contida não 

no livro que ele procurava, mas naquele que estava ao lado.   

Dessa forma ele fez de sua biblioteca uma espécie de imagem 
labiríntica de si mesmo. (…) Tal qual um verdadeiro labirinto, a 
biblioteca conduzia o leitor ao destino, levando-o de um “bom vizinho” 
a outro por uma série de desvios, no final dos quais ele reencontrava 
fatalmente o Minotauro, que o esperava desde o início e que era, em 
certo sentido, o próprio Warburg (Agamben, 2009:142).  

 

Entre 1977 e 1982, o historiador italiano Ruggiero Romano12 organizou a 

Enciclopédia Einaudi em 14 volumes13, aos quais foi adicionado dois anos mais 

tarde, em 1984, o 15o volume: Indici. Nesta enciclopédia, os verbetes seguiam o 

princípio dos “bons vizinhos” e, de certa forma, já exibiam a idéia de intertexto ou 

dos “plateaux” deleuzianos. Na nota Premessa dell'editore, a idéia da Enciclopédia 

começa a ser descrita desta forma: 

                                                
12 Freqüentou a École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – na sua época chamada 
École pratique des hautes études – onde chegou a ser nomeado “directeur des études”, trabalhando 
em colaboração com Fernand Braudel e Lucien Febvre.  

13 Em Portugal a Enciclopédia foi editada em 41 volumes. 



 

 

Que sentido pode haver hoje, no quadro geral da cultura, uma nova 
Enciclopédia?  Em geral, enciclopédias refletem um momento ou 
outro da vida cultural: a perfeita estabilidade do conhecimento, a 
certeza intelectual, a convicção de que um pico foi alcançado (...)Dito 
isto, será mais fácil indicar a direção de nossa empresa.  O último 
meio século – com aceleração particular nos últimos 25 anos – têm 
mostrado uma tendência notória no panorama da cultura mundial de 
rever, remover, mudar. Alterou-se substancialmente as categorias 
interpretativas, o contexto explicativo, o valor das interpretações, o 
papel dos “fatos”.14 

Embora ainda se movendo de modo menos radical do que é possível 

considerar contemporaneamente, na Enciclopédia não foi adotada uma ordem 

alfabética: cada “fechamento” de um verbete-conceito funcionava como elo de 

conexão para o próximo. Ainda da Premessa dell'editore:  

(…) Esta obra  não é uma soma ou um repertório do saber. Ao 
contrário, talvez não fosse deletério olhá-la como uma espécie de 
individuação crítica do momento de encontro das diversas 
problemáticas [tratadas], fixando este momento como capaz de 
produzir um discurso coerente - não definitivo - em desenvolvimento, 
animador do discurso atual. (…) Uma Enciclopédia que abandona 
deliberadamente tudo que é apenas noção no saber e que, ao 
contrário, concentra nos elementos portantes e importantes do 
discurso cultural, da forma como este foi organizado no último meio 
século15.  
 

                                                
14 Quale significato può avere nel quadro generale della cultura oggi una nuova Enciclopedia? In 
generale le enciclopedie riflettono un momento o l'altro della vita culturale: quello della perfetta stabilità 
del sapere, della certezza intellettuale, della convinzione che una vetta è stata raggiunta (...) Ciò 
premesso, sarà piú facile indicare il senso di questa nostra impresa. L'ultimo mezzo secolo, e con 
particolare accelerazione gli ultimi venticinque anni, hanno mostrato una notevole tendenza nel 
panorama della cultura mondiale a rivedere, rimuovere, cambiare. Hanno modificato sostanzialmente le 
categorie interpretative, il contesto esplicativo, il valore delle interpretazioni, il ruolo dei «fatti».  
15 Non una summa, dunque, ma neppure un digest del sapere. Piuttosto, forse non è velleitario mirare a una sorta di 
individuazione critica dei momenti di incrocio delle diverse problematiche, ritenendo questi momenti capaci di 
costituire un discorso coerente -non definitivo - in sviluppo, animatore del sapere attuale. (...) Un'enciclopedia che 
lasci cadere deliberatamente - e senza nessuna concessione di nessuna sorta e per nessuna ragione - tutto quanto 
vi è di nozionistico nel sapere, e che invece concentri la sua attenzione sugli elementi portanti e importanti del 
discorso culturale quale si è venuto organizzando nell'ultimo mezzo secolo (...) (http://www.einaudi.it/libri/libro/aa-vv-
/enciclopedia-xvi-indici/978880610165 ). Acesso em 30 de setembro de 2010. 
 



 

 

 
Figura 2: Fragmento da ilustração das últimas páginas de cada volume da 

edição portuguesa da Enciclopédia Einaudi. São mostrados os verbetes “bons 
vizinhos” organizados nos grupos que consistem cada volume. 

 

 
Figura 3: ilustração da última páginas da Enciclopédia Einaudi sob a qual foram 
ressaltados os verbetes que relacionam-se com o tema Tempo/Temporalidade, 

evidenciando interrelações e possibilidades de leitura. 
 

Além de apresentar a idéia de “nuvens” de conceitos, que podem ser 

combinados de inúmeras maneiras de acordo com a abordagem e tema de estudo, 

a enciclopédia Einaudi aponta para possibilidades de articulação entre os vários 



 

 

aspectos estudados nos estudos urbanos, que, apesar de serem separados (como 

recurso instrumental e metodológico: tipologia, renda, grau de escolaridade, posse, 

paisagem, empatia, etc.) devem ser compreendidos como partes de um todo, para o 

qual superposições e confrontações de categorias de análises permitiriam uma 

apreensão mais rica e complexa dessas realidades.  

É possível desenvolver uma abordagem ensaística tanto da disposição e 

apresentação das informações pesquisadas e construídas quanto nos modos de 

observação, apreensão e pesquisa. Para tal, cabe rever algumas das práticas 

situacionistas, especialmente a psicogeografia e a deriva. Reforça esta necessidade 

o recente  “resgate” da psicogeografia em diversos trabalhos que pretendem dispor, 

organizar e desenvolver análises e cartografias do espaço urbano utilizando-se de 

todo o conjunto de técnicas16 disponibilizadas hoje. 

 

Situacionismo, psicogeografia e “neo-psicogeografia” 

 
Com o bio-mapping, a interpretação pessoal e a discussão pública das 
informações produzidas torna-se o verdadeiro e significante registro de suas 
experiências. Ao falar sobre a informação corpórea registrada desta maneira, 
as pessoas geram um novo tipo de conhecimento combinando informação 
biométrica “objetiva” e posição geográfica com a “estória subjetiva”, como um 
novo tipo de psicogeografia.17 (Nold, 2009:5) 

 

Um grande interesse pela questão da dinâmica espacial das cidades e pela 

criação de representações gráficas alternativas,subjetivas e colaborativas perpassa 

os campos da arquitetura, urbanismo, comunicação e artes18. Citam freqüentemente 

a Internacional Situacionista e, mais especificamente, o mapa The naked city – 

Illustration de l’hypothèse des plaques tournantes, de Guy Debord, 1957. 

Sem dúvida os processos de mapeamento que podem ser apontados como 

característicos deste início de século são aqueles relacionados com mapas online 

como o mashup19 do Google-Map. Diversos trabalhos de arte, webmapping e 

                                                
16 Internet, GPS, mapas colaborativos, SIG, aparelhos de comunicação móveis e mídias locativas. 

17 With Bio Mapping, people’s interpretation and public discussion of their own data becomes the true and 
meaningful record of their experience. Talking about their body data in this way, they are generating a new type of 
knowledge combining ‘objective’ biometric data and geographical position, with the ‘subjective story’ as a new kind of 
psychogeography. 
18 Ver por exemplo festivais como o “Vivo arte.mov – Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis” que teve sua 
5a edição neste ano sob o tema "Novas Cartografias Urbanas: Reconfigurações do Espaço Público" nas cidades e 
acontece nas cidades de São Paulo, Belém, Salvador, Porto Alegre. Disponível em: http://artemov.net/ Acesso em 5 
de outubro de 2010. 
19 Um mashup é um website ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo 
serviço, combinando diferentes tipos de mídia em um só site híbrido. O conteúdo usado em mashups é tipicamente 
código de terceiros (entendidos como mini aplicações web), disponíveis para serem incorporadas em outros sites. 



 

 

aplicativos comerciais para mídias móveis atualmente utilizam-se das chamadas 

mídias locativas20 para desenvolver trabalhos que mesclam experiências no espaço 

urbano com mapas online ou compartilhados.  Muitos utilizam tecnologias móveis de 

telefonia e GPS com objetivo de produzir representações cartográficas 

supostamente mais pessoais e sensoriais, valorizando experiências individuais e 

participação coletiva na produção desses mapas. 

Porém, esses “novos mapas” geralmente negligenciam a base cartográfica 

como meio de comunicação ou de reinvenção. Ambicionam organizações e 

representações alternativas através do mapeamento digital e da disponibilização via 

internet, mas continuam presos a interfaces e banco de dados que reforçam uma 

noção estática e cartesiana do espaço urbano, como principalmente os 

GoogleMaps.  

A idéia de uma psicogeografia fica engessada pela utilização banalizada 

destas bases cartográficas. O conceito é enfraquecido quando não possui 

possibilidades de détournements, ou seja, desvios e apropriações não esperadas 

das tecnologias atualmente disponíveis. Essas experiências parecem ignorar a já 

discutida impossibilidade de representação de um espaço “externo” e “real”. Deixam 

de problematizar o próprio ato de representar, que pode confrontar diversas 

representações possíveis de um espaço em uma só apresentação. 

É possível perceber, nas produções atuais de mapas, desde trabalhos mais 

claramente  positivistas e racionalistas (sobretudo os que envolvem a cartografia dos 

SIG) até trabalhos que tendem à valorização de experiências subjetivas nas 

produções cartográficas, principalmente aqueles que dialogam com o campo das 

artes. Existem, é claro, trabalhos nos quais os discursos podem estar mais 

relacionados com uma vertente, sendo a prática mais próxima à outra (e vice-versa). 

Ou ainda, alguns podem apresentar motivações não claramente numa direção ou 

em outra. 

Entretanto, mesmo quando algumas experiências buscam a produção de 

mapas baseados em dinâmicas de movimento, na cidade como um espaço de 

eventos, muito mais relacionada com os corpos de seus habitantes do que com sua 
                                                
Tecnologias como a interface de programação do aplicativo Google permitem que “qualquer” pessoa possa criar 
mapas a partir de diversas fontes e materiais próprios ou de terceiros, numa produção que pode ser coletiva ou 
individual.  

20 As mídias locativas (locative media) são aquelas que relacionam informações à pontos de espaços físicos 
considerados como “reais”. Estão ligadas à chamada realidade aumentada (realidade virtual sobreposta à realidade) 
e à computação ubíqua (e tecnologias móveis). As mídias locativas concentram-se na interação social com o lugar e 
com a tecnologia.  



 

 

geometria ortogonal, ainda assim podem terminar presas à uma base cartográfica 

positivista como aquela das ferramentas Google. 

Corre-se o risco de fazer uma imensa coleção de espetáculos, de tempos e 
espaços “não vividos, esvaziados pela representação, pelas imagens .(...) O 
espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas, midiatizada por imagens” (Debord, 1967). 
 
Neste ponto, cabe esclarecer alguns dos conceito-chave do situacionismo. 

Segundo o primeiro número da revista Internacional Situacionista (publicada em 

junho de 1958), a psicogeografia seria o “estudo dos efeitos exatos do meio 

geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o 

comportamento afetivo dos indivíduos”. A deriva seria uma prática ou técnica 

diretamente relacionada à psicogeografia e que consistia em um  

modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade 
urbana: técnica da passagem rápida por ambivalências variadas. Diz-se 
também, mais particularmente, para designar a duração de um exercício 
contínuo dessa experiência.  
 
“A deriva era o exercício prático da psicogeografia, e além de ser também uma 

nova forma de apreensão do espaço urbano, ela seguia uma tradição artística desse 

tipo de experiência”21. (Jacques, 2003:22) Tais práticas iam numa direção contrária 

à da banalização do cotidiano, procurando colaborar para uma crítica ao urbanismo 

em forma de uma teoria urbana crítica: o urbanismo unitário. Este considerava que o 

emprego conjunto de artes e técnicas concorreriam para “a construção integral de 

um ambiente em ligação dinâmica com experiências de comportamento” (IS no 1 de 

junho de 1958). Propunham um uso da cidade atual, uma construção da cidade 

futura, implicando o “manejo do desvio arquitetônico”. “O urbanismo unitário não 

aceita a fixação das cidades no tempo”.22  

O mapa de Veneza de Ralph Rumney (1957) é um documento sobre a 

prática da deriva psicogeográfica. O mapa é uma colagem fotográfica de visadas 

seqüenciais de rua, iniciada por uma visão aérea e acompanhada de “intertitulos”. é 

uma tentativa de traduzir a deriva urbana em escrita fílmica, criando assim, uma 

análise quadro a quadro da experiência espacial. Um mapa como um filme de 

                                                
21 Baudelaire e a idéia de flâneur (1863), dadaístas e as deambulações aleatórias por lugares banais (organizadas 
dentre outros por Aragon, Breton, Picabia e Tzara), que continuaram com os surrealistas (liderados por Breton) nas 
primeiras três décadas do século XX. Walter Benjamin retomou o conceito de flâneur de Baudelaire e Aragon, 
trabalhando com a idéia das flanâncias urbanas. 

22 “O urbanismo unitário no fim dos anos 1950”, IS no 3 de dezembro de 1959, p.79-84. 

 



 

 

viagem. 

 
Figura 4: Mapa de Veneza de Ralph Rumney (1957) 

 
The naked city é composto por vários recortes do mapa de Paris (as 

“unidades de ambiência”) e setas vermelhas que indicam as ligações possíveis entre 

as diferentes unidades. As unidades não estão dispostas de forma correspondente à 

sua localização física, mas sim de acordo com uma organização afetiva desses 

espaços, revelada pela experiência da deriva. 

De fato, são muitos os trabalhos de mapeamentos contemporâneos que 

citam os situacionistas. Entretanto, não cabe aqui fazer uma apresentação 

exaustiva, mas sim apontar para algumas características que já essencialmente vão 

contra as intenções dos psicogeógrafos situacionistas. 



 

 

 
Figura 5: The Naked City – Illustration de l’hypothèse des 

plaques tournantes 
 
 

Podemos tomar por exemplo a Emotional Cartography de Christian Nold23, 

produto do projeto Bio Mapping, que vem sendo realizado desde o ano de 2004. O 

projeto investiga as relações entre o espaço urbano e as emoções, analizando as 

conseqüências da criação de tecnologias que podem gravar, visualizar e 

compartilhar dados corpóreos íntimos. O trabalho tenta explorar as implicações 

políticas, sociais e culturais da produção de visualizações de dados pessoais 

biométricos24 e emotivos. Nold criou o dispositivo Bio Mapping, que consiste em um 

sensor biométrico associado à um GPS. Este sensor biométrico, baseado num 

detectador de mentiras, é uma ferramenta de medição e gravação da resposta 

galvânica da pele ao medir sua resistência elétrica indicando o grau de excitação 

emocional de quem utiliza o dispositivo. A associação ao GPS permite gravar a 

posição geográfica de quem participa da experiência e associar as mudanças 

emocionais da pessoa à sua posição física. Os dados são então visualizados sob 

uma base cartográfica Google Earth. A altura do gráfico indica o nível de intensidade 

fisiológica em cada momento particular. Assim, o artista traça “mapas de emoções” 

individuais e coletivas vivenciadas em determinado espaço.  

 O autor cita os situacionistas, apontando para a “incomunicabilidade” de seus 
mapas:  
 

Qual a relação entre emoções e espaço físico? Essa questão foi uma 

                                                
23 Disponível em: < www.emotionalcartography.net >. Acesso em 23 de novembro de 2009. 
24 Relativo à aplicação de análises estatísticas à dados biológicos. 



 

 

preocupação de teóricos de muitas disciplinas mas talvez mais diretamente 
relacionada com os Situacionistas no final da década 1960 (sic), sua noção de 
psicogeografia e sua ferramenta conceitual, a deriva urbana pela cidade. 
Embora essas idéias sejam muito interessantes, os mapas resultantes tendem 
a desapontar pela incomunicabilidade. (…) A deriva com o equipamento Bio 
mapping cria mapas bem diferentes.25  (Nold, 2009:36) 

 
No caso dos situacionistas, o próprio ato de flanar era um manifesto, uma 

crítica ao modo de vida espetacular e capitalista que se desenvolvia e fortalecia. 

Nenhum instrumento era necessário: “flanava-se” com o corpo e os sentidos. Nos 

“novos psicogeógrafos”, todo um aparato tecnológico foi tornado necessário 

(câmeras, gravadores, celulares com GPS, etc). Explorar as novas possibilidades 

técnicas tornou-se tão importante – e talvez até mais – do que questionar o 

urbanismo e o modo de vida nas cidades. Os “novos psicogeógrafos” se preocupam 

muito mais com a técnica do que com os habitantes da cidade.  Mesmo se num 

primeiro momento uma preocupação com experiências subjetivas parece existir, o 

próprio arcabouço tecnológico limita as experiências, e a deriva, pensada 

anteriormente como uma ação criativa na passagem pelas diferentes ambiências 

urbanas, acaba sendo já pré-definida em função das técnicas utilizadas. 

Ressaltamos a questão das bases cartográficas, que, nos dois exemplos de mapas 

realizados pelos situacionistas, ou procuraram trazer o olhar de quem olha a cidade 

para o espaço cotidiano (no caso do mapa de Veneza de Ralph Rumney e suas 

visadas do ponto de vista do habitante da cidade) ou desconectam a imagem criada 

de uma relação rígida com o espaço físico-geográfico “real” (como na disposição 

“não realista”, e sim “emotiva”, das ambiências no mapa Naked City). Já os “neo-

psicogeógrafos”, mesmo querendo trazer o olhar para as vivências cotidianas das 

cidades, prendem-se muitas vezes num modo de trabalho (e numa visão de mundo) 

que ainda implica uma idéia de dominação muito forte (como as imagens Google e 

sua pretensão de totalidade). Muitas vezes, os novos “mapas psicogeográficos” 

limitam-se em dispor nesta base os inúmeros dados coletados, sem colocar em 

questão os modos de seleção destas informações coletadas, a forma ou maneira de 

apresentá-las e o que realmente “representam”. 

Ao interlocutor-participante, habitante da cidade, é permitido apenas variar 

sobre algumas formas já criadas. Ao invés da técnica-ferramenta, a técnica torna-se 
                                                
25 What is the relationship between emotions and physical space? This question has been a concern of theorists 
from many disciplines but was perhaps most directly addressed by the Situationists in the late 1960s with their notion 
of psychogeography and their conceptual tool, the urban drift through the city. While these ideas are very interesting, 
the resulting maps tended to be disappointingly uncommunicative.(…) Drifting with the Bio Mapping equipment 
creates very different maps. 



 

 

a grande estrela. O caráter político das ações situacionistas e todo seu contexto 

histórico é transformado numa busca estética pela novidade. “Toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como 

uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se 

esvai na fumaça da representação”. (Debord, 1997) 

 

 
Figura 06 : San Francisco Emotion Map (detalhe), 2007 

 
 

 
Figura 07: visualização da informação gerada pelo Bio Mapping 

sobre base Google Earth.  A altura do gráfico indica o estímulo 
fisiológico em determinado ponto.  
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