
Contos Descartográficos

Por Newton Goto, E/Ou, Curitiba, 01/08/2010

Pontes imaginárias
Descartógrafos é uma proposta de arte pública do coletivo E/Ou. Pensamos o território da 
cidade como uma geografia de construção coletiva. Reinventar mapas a partir da participação 
de moradores de regiões específicas tem sido nossa estratégia. Os territórios estão sujeitos a 
muitas formas de apropriação,  uso e ressignificação,  por isso se torna importante  também 
apresentarmos o nosso olhar, esse olhar que percorre, capta, interpreta e interage com o que é 
visto e vivido. Um olhar de artista/antiartista/não-artista, de cada um de nós do E/Ou, e um 
olhar coletivo, do E/Ou. Entre as possibilidades do que possa ser arte hoje, afirmamos aqui 
alguns  fundamentos  da  nossa  prática:  arte  como  linguagem  e  conteúdo;  processo  e 
experimentalismo; realização num campo expandido de acontecimentos, da cidade à internet; 
arte multimeios, de envolvimento social  e crítica cultural, feita em diálogo com o lugar no 
qual se inscreve – do ambiente físico ao contexto histórico e político. Arte colaborativa e de 
autogestão de circuitos artísticos. Arte racional, afetiva, sensorial, intuitiva, relacional. Esse 
olhar carregamos conosco quando nos lançamos sobre um novo território. 

Quanto  aos  mapas  que  propomos,  buscamos  registrar  neles  histórias  de  vida  e  relatos  de 
diferentes formas de usar o espaço público, valorizando as memórias, as observações e os 
desejos  da  população  em  relação  ao  território  que  habita.  Nossas  descartografias  e 
recartografias  são  mapas  afetivos,  mentais,  imaginários,  psicogeográficos.  A subjetividade 
coletiva é foco especial de nosso interesse, pois a padronização contemporânea dos valores 
por  meio  da  comunicação  de  massa  e  da  indústria  cultural  tem exterminado  diversidades 
culturais  e  reduzido pessoas  à  condição  de meros  consumidores.  Diferentes  imaginários  e 
modelos  existenciais  estão  sendo suprimidos  e  queremos  contribuir  para  a  inversão  desse 
processo.  A subjetividade  é  também  um  campo  de  batalha.  Comparadas  às  cartografias 
tradicionais, nossas descartografias abrem-se para características mais singulares da condição 
humana: em vez de estruturarem-se na representação objetiva de critérios oficiais, convenções 
preestabelecidas e interesses predominantemente focados em aspectos físicos, geopolíticos e 
econômicos sobre o território, nossos mapas lidam com outras referências de objetividade e 
subjetividade, tendo o repertório da população como base. Assim, passam a ser campos de 
registro cujo interesse prioritário funda-se em aspectos humanos relacionados à apropriação 
espontânea  do  território.  São  mapas  participativos  e  em transformação,  feitos  a  partir  de 
convenções inventadas.

O nome Descartógrafos surgiu de uma confluência de reflexões sobre estar ou não mapeado 
(na arte e na vida). Inclusive sobre a possibilidade estratégica de não estar ou não querer ser 
mapeado, não ser enquadrado em certos conjuntos de critérios ou não querer estar associado 
aos patrocinadores de determinados mapeamentos. Também é uma autocrítica de o quanto 
Curitiba estaria ou não mapeada – ao olhar dos outros – como parte do território de produção 
de arte contemporânea; se sua história e seu contexto seriam conhecidos e articulados com 
pertinência  em  relação  a  outras  cenas  artísticas,  nacionais  e  internacionais,  com  suas 
semelhanças e singularidades. E se isso realmente importaria, estar ou não mapeado pelo olhar 
estrangeiro, do outro. Não ser reconhecido pelo outro não significaria não existir, ser parte de 
um não lugar. Prioritário seria (e é) sentir, pensar e agir sobre o lugar onde se vive. Um “sertão 
desconhecido”, como se indicava nos mapas antigos, será sempre um local desconhecido a 
partir do ponto de vista de alguém, de um cartógrafo ou de quem o financia. Melhor então é 
fazer os próprios mapas, escrever a própria história, construir a própria rede de trocas culturais 
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entre os territórios. 

Retornando à ponte entre os olhares e as ideias... Em meio a tantas conjecturas abstratas, havia 
(e há) um lugar muito especial próximo à casa E/Ou, a sete minutos de bicicleta: uma reserva 
florestal com uma cachoeira natural, dentro da área urbana residencial da cidade, um lugar 
amplo, belo e praticamente desconhecido pela população curitibana. A materialização do lugar 
descartografado. Nomeamos o lugar: Cachoeira dos Descartógrafos1. Eis o mito de origem.  

Continuando  as  pontes:  em 2008  o  E/Ou  foi  convidado  a  participar  do  projeto  Galerias  
Subterrâneas, numa proposta que instigava alguns artistas e coletivos de artistas brasileiros a 
intervirem nas travessas subterrâneas para pedestres existentes em seis terminais de ônibus de 
Curitiba.  Considerou-se o forte  histórico  urbanístico da cidade,  o  fato  de ela  ser  bastante 
mapeada oficialmente pela municipalidade e também a intensa presença dessa cartografia no 
espaço público (em pontos  e  terminais  de  ônibus,  por  exemplo);  pensou-se ainda  sobre a 
excessiva normatização do espaço coletivo e sobre como ele é pouco ocupado pelo comércio 
informal em comparação ao que ocorre em outras grandes cidades brasileiras, e também como 
há  poucas  manifestações  artísticas  de  rua  na  cidade;  juntando  isso  tudo  à  mitologia 
descartográfica,  resolvemos desenvolver  o  projeto  Descartógrafos no Terminal  de Ônibus 
Pinheirinho.  Naquele  momento,  foram  pensadas  duas  estratégias:  uma  desconstrutiva 
(Descartografia) e outra construtiva (Memórias de caminhos para casa). Em Descartografia o 
público era convidado a apagar, recodificar e inserir informações no mapa oficial da região sul 
da cidade2, mais especificamente o mapa do território de abrangência das linhas de ônibus 
vinculadas ao próprio terminal de ônibus. Em Memórias de caminhos para casa, sugeria-se 
aos  participantes  elaborar  um desenho  do  trajeto  que  faziam do  terminal  até  suas  casas, 
nomeando esse percurso. Em ambos os casos, o procedimento foi o de inventar ou recriar 
mapas  a  partir  de experiências,  memórias  e  desejos da população.  Os grandes mapas  que 
colamos  nas  paredes  da  passagem  subterrânea,  como  lambe-lambes  cartográficos, 
transformaram-se eles mesmos em um lugar. De representações de um território passaram a 
ser um lugar próprio, espaço ressignificado, ambiente criado: lugar para encontro de pessoas, 
para troca de conhecimentos e conversas, para manifestação e participação. 

No  atual  projeto  Recartógrafos,  como  artistas  viajantes,  incursionamos  por  alguns  dos 
territórios demarcados pelo público na Descartografia e conhecemos também outros lugares 
dessa região sul da cidade e suas áreas de  fronteira com outros municípios. As expedições 
geraram subsídios para novos mapas, como detalhes do desmapa precursor. Priorizamos ainda 
um aprofundamento relacional junto à vila Pequeno Espaço.

Roteiro de incursões
1)  Entre  os  lugares  demarcados  pelos  participantes  no  mapa  Descartografia,  a  princípio 
definimos o Pequeno Espaço e também o terreno baldio Três Pinheiros (território do coletivo 
de grafiteiros Homens Invisíveis) como dois dos lugares a serem conhecidos por nós (do E/Ou) 
em Curitiba.

2) Locais de ação de movimentos comunitários na região sul da cidade. Priorizamos a horta 
comunitária da Associação de Hortas Comunitárias Moradias Paraná.

1 Na Cachoeira dos Descartógrafos, largamos à deriva o objeto relacional NBP – Novas Bases para a 
Personalidade, de Ricardo Basbaum, numa proposta de perda da rastreabilidade do objeto, desejando 
devolver a ele uma dimensão de mistério, como coisa não mais pré-decodificada em nome da arte. Foi 
uma ação conjunta dos coletivos E/Ou e Orquestra Organismo, em 2007. 
2 Mapa do IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - datado de 2008. 
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3) Aterro Sanitário da Caximba.

4) Os municípios vizinhos São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária; proposta 
inicial de abrangência territorial que passou a ter seu percurso sintetizado num único roteiro 
margeando o Rio Iguaçu e parte de sua bacia hidrográfica, contornando Curitiba.

Entre  25/03  e  17/05/2010  empreendemos  19  incursões  por  essa  região  sul  metropolitana, 
focados  em  objetivos  específicos  relacionados  à  proposta  Descartógrafos  (etapa 
Recartógrafos) do coletivo E/Ou. Para cada uma dessas incursões dedicamos um dia ou parte 
de um dia,  abrangendo então  19 dias  dedicados  às  viagens  pelo  território  urbano.  Dessas 
expedições, nove foram ao  Pequeno Espaço, uma em busca dos  Homens Invisíveis, duas à 
horta comunitária, duas ao Aterro da Caximba, duas à bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, duas 
ao Terminal de Ônibus Pinheirinho e uma à Fazenda Rio Grande.

O desencontro dos descartógrafos com os homens invisíveis
Em  2008,  durante  os  trabalhos  descartográficos  empreendidos  no  Terminal Pinheirinho, 
tivemos um encontro com Destro, membro dos coletivos de grafiteiros  Homens Invisíveis e 
Homens Sujos. Ainda que as investidas de ambos os grupos há tempos abrangessem uma vasta 
área de Curitiba, a base de ação situava-se na zona oeste, no bairro Fazendinha, quase vizinho 
ao bairro Pinheirinho. Destro marcou no mapa Descartografia a localidade especial para eles 
naquele  período,  um terreno baldio  denominado  Três  Pinheiros,  em frente  a  um conjunto 
habitacional e beirando o trajeto da linha de ônibus  Ligeirinho Inter IV.  Uma demarcação 
aproximada.  Junto  ao  desenho,  elencou  alguns  ideários  situacionistas  fundamentais  para 
ambos os grupos, conceitos que norteavam suas derivas, grafites e assinaturas pela cidade: 
Zona Autônoma Temporária,  Psicogeografia Anônima,  Situacionismo Convencional. Marcou 
também um breve memorial das ações realizadas: TV crucificada;  FURTS: assassinato a R$ 
1,90; e 20 de Novembro: Consciência Negra. 

Desde então o coletivo E/Ou desejou visitar aquele lugar e seus interlocutores, para interagir 
com os  Homens Invisíveis e  Homens Sujos. Mas um movimento mais objetivo nosso nesse 
sentido só foi possível em 2010, na atual etapa de trabalho. Os contatos de e-mail e telefone de 
Destro em nossa agenda estavam defasados (os endereços pessoais mudam). Nova busca de 
conexão foi mediada por Cimples, artista e ativista do grafite em Curitiba, coarticulador de 
redes de intercâmbio com outras cidades, em suma, um conhecedor da cena grafiteira local. 
Contato  restabelecido.  Telefonamos.  Destro  relatou  que  a  base  de  ações  deles  havia  sido 
realocada,  pois  no terreno antes  baldio  construíam-se agora prédios  residenciais  (a  cidade 
muda – e cresce). Entretanto, os invisíveis e sujos estavam recentemente experimentando outro 
local para reuniões e rituais, no mesmo bairro, um galpão abandonado, não muito longe do 
Terminal de Ônibus Fazendinha. Marcamos um encontro. E lá estivemos. Mas nada de Destro 
nem dos  Homens Invisíveis. E lentamente foi se fazendo a compreensão de que talvez não 
mais os encontrássemos, pessoalmente ao menos, os invisíveis e  sujos, novamente imersos e 
ocultados na multidão, deixando suas assinaturas e marcas existenciais pelas paredes e muros, 
seus vultos de presença, intencionalmente esquivos à rastreabilidade.

O nosso desencontro com os Homens Invisíveis já dizia muito.

Os habitantes de um lugar fora do mapa
Quando Maria  postou-se em frente  à  grande  Descartografia colada na parede da travessa 
subterrânea do Terminal Pinheirinho, ela demorou quase uma hora para se certificar de que a 
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vila onde vivia há mais de 18 anos não estava no mapa oficial de Curitiba. O lugar não estava 
lá, sumiu do mapa, um vazio ocupava o espaço. Constatado o fato, contestou-o e prontamente 
corrigiu a falta, demarcando o território. Adesivos circulares coloridos passaram a indicar as 
casas dos moradores. Dentro de alguns dos círculos, ela distribuiu letras para nomear o lugar, 
refundando-o simbolicamente: Pequeno Espaço.

Aquela  realidade  não  reconhecida  pela  cartografia  municipal  não  significava  uma 
desatualização ou displicência na coleta de dados por parte do departamento de urbanismo. 
Era um ato deliberado. A área estava,  e assim continua,  numa situação de exceção,  numa 
condição de anormalidade administrativa3. Perdura um conflito político vinculado à ocupação 
daquele  território,  um  impasse  envolvendo  o  poder  público,  a  propriedade  privada  e  a 
necessidade  popular  por  moradia.  Por  isso  o  lugar  permanece  fora  do  mapa.  O  Pequeno 
Espaço é uma ocupação irregular.
 
Quase dois anos se passaram desde a aparição sígnica da vila em nossa proposta de trabalho. A 
poesia daquele gesto de demarcação e de denominação deu-nos uma rota prioritária a seguir. 
Queríamos saber mais sobre aquele lugar antes desconhecido, queríamos vivenciá-lo. E para lá 
fomos. De conversa em conversa no entorno da Vila Palmeiras, bairro Tatuquara, coletando 
informações  e  ajustando  a  busca,  percebemos  novamente  a  distância  existente  entre  as 
representações cartográficas e a experiência direta sobre o território; o encaixe de geografias a 
ser feito entre as convenções e as realidades emanadas do próprio lugar. Ainda mais quando as 
referências  a  nos  orientar  eram  convenções  singulares,  abertas  a  subjetividades, 
interpretativas,  fora de escala.  E,  para completar o desencontro de informações,  o próprio 
nome procurado não era reconhecido pelas pessoas com quem falávamos. Parecia perto, mas 
estava incerto. Começamos a cogitar que aquela nominação havia sido estritamente um ato 
poético pessoal de Maria. Começamos a duvidar da existência do lugar. Começamos até a 
questionar nosso próprio procedimento de nos lançarmos assim, confiantes, sobre uma região 
que desconhecíamos, tendo como diretriz somente a recodificação demarcada num mapa por 
uma mulher  com quem tivemos  um único  e  breve  contato,  e  da  qual  sabíamos apenas  o 
primeiro nome, Maria. Na fiança da palavra, diria o povo. Na fiança da palavra e da imagem, 
complementaríamos. Mesmo assim, seguimos. Guiados pela mão distante de uma memória 
alheia,  intuitivos,  ao ritmo da tentativa  e  do erro,  errantes.  Se não encontrássemos o que 
queríamos,  ao menos já seria  uma deriva,  uma experiência  também de nosso interesse.  A 
dúvida estendeu-se no tempo e no espaço,  até chegarmos à esquina de um lugar:  “É aqui 
mesmo, começa aqui, dessa viela em diante, são cinco becos à esquerda desta rua, daqui até o 
final  daquelas  casas,  acaba  lá,  ó.  Aqui  é  o  Pequeno  Espaço”.  Foi  assim,  de  repente, 
materializou-se a vila. “Falem com Dinho, o presidente da associação de moradores, aquele 
sentado na frente do bar...”.

Nossa ideia era fazer um mapa para o lugar fora do mapa, um mapa com envolvimento da 
população  local.  Se  antes  uma  de  nossas  estratégias  de  trabalho  havia  sido  empreender 

3 Posteriormente, entramos em contato com outro mapa oficial do Município indicando somente as 
ocupações urbanas irregulares de Curitiba, uma cartografia de exceções, onde consta também o 
Pequeno Espaço, numa representação bastante sintética, contendo apenas seus cinco becos. Além disso, 
durante o processo de interlocução com a comunidade, viemos a saber dos mapas feitos à mão pelas 
agentes comunitárias de saúde, os quais também acessamos, e que até então eram as melhores e mais 
detalhadas representações sociais da vila, de uso exclusivo dos funcionários e agentes do posto de saúde 
da região. Em paralelo às representações cartográficas, há ainda as fotos aeroespaciais, como as 
disponibilizadas pelo Google Earth, as quais também utilizamos para cruzamento com as informações e 
desenhos que havíamos colhido junto às pessoas. Para além dessas referências cartográficas, sabemos 
existirem ainda mapas da rede de água instalada pela companhia de saneamento, e provavelmente deva 
existir também um mapa dos pontos de luz da companhia de energia elétrica, ambos de uso exclusivo 
das respectivas empresas.
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descartografias e recartografias a partir de um mapa oficial, o Pequeno Espaço instigou-nos a 
uma  experiência  inversa:  cartografar  um  lugar  descartografado.  Ao  longo  de  três  meses 
fizemos nove incursões à vila. Primeiramente fomos ajudados pelas jovens moradoras Jennifer 
e Vanusa, que desenharam para nós uma estrutura básica do lugar, os cinco becos, com suas 
casas  e  os  nomes  de  seus  moradores.  Com esse  mapa em mãos,  fomos  de  casa  em casa 
aprimorando as informações e coletando histórias. Desde quando lá estivemos pela primeira 
vez, evidenciou-se um fato agravante para a irregularidade daquela área de ocupação: a vila 
situa-se embaixo do cruzamento de duas linhas da rede de alta tensão da companhia estatal de 
energia elétrica Eletrosul. O Pequeno Espaço é uma ocupação irregular em área de risco.

O lugar fora do mapa foi manifestando sua complexidade, suas contradições, as memórias de 
seus moradores, seus hábitos, dificuldades, expectativas, felicidades, medos. A vida começou a 
povoar o mapa. A ocupação iniciou há mais de duas décadas. A associação de moradores foi 
fundada há 12 anos. O bairro Tatuquara, onde a vila está situada, é hoje uma das regiões de 
maior crescimento demográfico (com uma das menores rendas per capita) e uma das mais 
violentas da cidade. O Pequeno Espaço é um microcosmo de grandes problemas sociais. E, 
sendo um lugar fora do mapa, está também mais propenso a ser um lugar sem lei. Um lugar 
sem lei a priori não haveria de ser ruim, poderia significar uma abertura para a realização de 
sonhos anarquistas da autogestão comunitária. Mas a prática e as estatísticas mostram que em 
casos similares o que impera é outra ordem: problemas com saneamento básico, criminalidade 
e violência. Com apoio mínimo do Estado e à deriva de sua própria ordem e desordem, o 
povoado segue seu dia a dia.

No início do ano 2000 a expansão da pequena vila sobre a área privada subutilizada de uma 
empresa  passou  a  ser  contida  em  sua  retaguarda  pela  construção  de  um  imenso  muro. 
Descartografada dos mapas, comprimida à frente pela via pública, ao fundo pelo muro privado 
e no alto pela rede elétrica, assim está o Pequeno Espaço. A realocação total da população é o 
destino  já  traçado4.  Porém,  o  futuro  e  a  terra  prometida  continuam sem data  e  lugar  de 
acontecimento.  Ocupação consolidada,  mas sentenciada  a  ser  um acampamento  transitório 
para uma população nômade.

Para muitos, a vila é isso mesmo: somente local de passagem, estado temporário, dormitório. 
E a alta rotatividade de moradores se faz perceber.  Para outros,  ela já se tornou território 
definitivo ou garantia de passaporte para algum loteamento habitacional regularizado. Para 
alguns,  a chegada à vila é consequência  da falta de melhores perspectivas.  Para outros,  é 
caminho para a realização do sonho de uma vida melhor. Um povoamento no interstício entre 
a distopia e a utopia. Paradoxalmente, a localização da ocupação tem também seus trunfos, 

4 Em conversa telefônica com Miriam Barbosa, responsável da Companhia de Habitação (COHAB) pela 
área de ocupações irregulares da Regional Pinheirinho (onde estão situados o bairro Tatuquara, a Vila 
Palmeiras e, dentro deles, a vila Pequeno Espaço), soubemos que o caso do Pequeno Espaço é bastante 
complexo, pois não é possível regularizar a situação de posse territorial nem habitacional dos moradores 
na própria localidade, visto tratar-se de uma área de risco, sob a rede elétrica, estando assim suscetível 
a acidentes graves e também a malefícios à saúde de seus habitantes. A solução requer o realocamento 
total da população. Mas a falta de uma área adequada para tal, preferencialmente próxima da atual – 
para tentar garantir os vínculos territoriais já criados pela população, como a proximidade ao lugar de 
trabalho e as relações de vizinhança –, e a necessidade de uma nova infraestrutura de educação, saúde, 
transporte, luz, água tratada, saneamento, lazer etc. tornam o realocamento da comunidade um desafio 
extra e oneroso. E essa realocação prescrita impõe ao povoado a condição de transitoriedade, 
acarretando ainda a ausência de uma planta cartográfica do lugar feita pela Companhia de Habitação. 
Fomos informados também que há outras ocupações irregulares cuja existência é ainda mais antiga do 
que os 20 anos do Pequeno Espaço, chegando até 40 anos. Outra pessoa com quem conversamos para 
saber algo mais sobre a vila Pequeno Espaço foi Maria da Paz, da União das Mulheres Líderes 
Comunitárias de Curitiba, há 32 anos atuando no movimento comunitário, como ela mesma diz.
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pois está bem situada em relação a alguns serviços públicos e oportunidades: fica próxima de 
escola pública, creche e posto de saúde, sendo servida por linha de ônibus na rua em frente. 
Está perto também de uma grande central de distribuição de alimentos, o CEASA (Central de 
Abastecimento), empresa que garante emprego para metade dos trabalhadores da localidade e 
para  muitos  da  região  do  entorno,  principalmente  como  carregadores.  E  com carteira  de 
trabalho assinada! Uma população diversificada, oriunda de diferentes fluxos migratórios. Há 
aqueles que migraram de dentro da própria cidade, para não precisar pagar aluguel para morar. 
E  há  uma  grande  maioria  vinculada  ao  êxodo  rural  –  paranaenses,  catarinenses, 
pernambucanos,  alagoanos  etc.  O expressivo  contingente  de  alagoanos,  tanto  no  Pequeno 
Espaço quanto nos bairros próximos, é também uma singularidade do lugar, pois é incomum 
encontrar grandes grupos de nordestinos nas ocupações urbanas de Curitiba. A oportunidade 
de casa própria e emprego garantido são os principais motivadores desse êxodo oriundo de 
terras  tão  longínquas.  O  Pequeno Espaço abarca essa grande  diversidade  de gente  e  suas 
tradições.  Uma  mistura  cujo  estado  de  harmonia  oscila  entre  ser  ou  não  ser  realidade. 
Explanando sobre a  esperança  em um mundo melhor,  sobre os  êxodos populacionais  e  o 
convívio das diferenças, Antônio, um dos primeiros alagoanos a chegar, filosofa: “No giratório 
da terra a gente se encontra”.

E cadê Maria? Maria, de quem continuamos a não saber o sobrenome, se chama Maria das 
Dores, do Socorro, dos Prazeres, das Graças... Seria mesmo Maria? Aquela cujo ato poético 
nos levou a uma realidade tão política.  Rumores dizem que ela se mudou para um bairro 
vizinho,  onde  há  dois  anos  vive  numa casa  própria  de  um loteamento  da  Companhia  de 
Habitação.

Roças migratórias
Desejávamos estabelecer uma série de incursões pelo sul da cidade, tendo como contexto de 
busca algumas experiências  de movimentos  comunitários.  Queríamos  colher  relatos  de 
experiências  afirmativas  sobre  a  construção  coletiva  do  território,  alimentar-nos  desse 
contexto e compartilhá-lo com outros públicos por meio de nossa recartografia, desejando que 
esses exemplos pudessem, quem sabe, reverberar no espaço urbano e estimular novas ações 
autogeridas, as quais consideramos fundamentais para uma sociedade melhor.

Como nosso envolvimento com a população da vila Pequeno Espaço já estava em curso e as 
perspectivas de trabalho apresentavam-se complexas, estipulamos que as outras incursões a 
serem feitas pelo território sul seriam menos aprofundadas, como prospecções iniciais, abertas 
para futuros desdobramentos.

Mesmo com esse perfil de ação em mente, para realizá-la precisaríamos de alguma orientação 
preliminar, pois conhecíamos muito pouco sobre as iniciativas comunitárias da área sul da 
cidade, na Regional Pinheirinho e adjacências. Por isso procuramos interlocução com pessoas 
envolvidas em movimentos populares em Curitiba, em encontros com Adenival Gomes, do 
Partido dos Trabalhadores, e Antônio Bez, do Centro de Formação Urbano-Rural Irmã Araújo 
(CEFURIA), importante entidade organizacional e de qualificação de diversos movimentos 
sociais na cidade, com destacada atuação na região sul inclusive.

Já  tínhamos  ouvido  sobre  as  hortas  comunitárias  em áreas  sob  a  rede  de  alta  tensão  da 
Eletrosul. E novamente essa experiência foi enfatizada nas conversas, surgindo a informação 
de que o movimento de ocupação produtiva daquelas terras seria a maior associação de hortas 
comunitárias urbanas do Brasil, com mais de 140 famílias envolvidas. Nosso contato com a 
Associação  de  Hortas  Comunitárias  Moradias  Paraná seria  Josefa  Bernacki.  Outros 
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movimentos comunitários foram elencados, como algumas associações de catadores de papel 
(carrinheiros), uma associação de padarias comunitárias e os movimentos de luta por moradia. 
Dentro  dessa  última  perspectiva,  foi-nos  relatado  o  histórico  da  Associação  XAPINHAL 
(agregando moradores dos bairros  Xaxim,  Pinheirinho e  Alto Boqueirão), organização que 
havia  criado  uma  situação  territorial  de  autogestão  popular  sobreposta  ao  mapa  e  à 
administração oficiais da municipalidade, área dentro da qual se destacou a  Vila Xapinhal, 
foco de resistência popular originado numa ocupação denominada Ocupação Nossa Senhora 
da  Luta,  em  meados  dos  anos  80.  Esse  movimento  alcançou  importantes  conquistas 
relacionadas a reivindicações por moradia e melhora de qualidade de vida. Ainda hoje há um 
núcleo  habitacional  remanescente  daquela  ocupação,  denominado  Vila  Nossa  Luta. 
Complementando a  identificação de ações  populares naquela  região,  elencou-se também a 
aldeia indígena urbana Kakané Porã, de guaranis e xetás, localizada no bairro Caximba.

Todas as perspectivas comunitárias citadas nos pareceram muito instigantes enquanto campo 
de  investigação e troca, entretanto, frente aos limites de prazo e produção da atual etapa do 
trabalho,  optamos  por  desenvolver  algum  contato  inicial  somente  com a  comunidade  de 
horticultores. 

E assim foi. Fizemos duas incursões às hortas comunitárias, tendo Josefa como nossa guia 
local.

Também lá a situação territorial envolvia uma proposta de ocupação coletiva de áreas situadas 
sob a rede elétrica de alta tensão, terrenos que em situação normal permanecem como campos 
limpos, para facilitar os serviços de manutenção e mesmo de restauro da rede em caso de 
acidentes. Há sete anos – desde março de 2003, como lembra Josefa – essas terras começaram 
a ser usadas para finalidades de horticultura pelos moradores da vila  Moradias Paraná, no 
Tatuquara, principalmente pelos habitantes das quadras imediatamente contíguas ao terreno. 
Como a maioria das pessoas procedia do norte do Paraná e tinha hábitos rurais, “eram da 
roça”, natural foi o procedimento de potencializar aquela área vazia em locais de plantio, para 
reforçar  e  diversificar  a  alimentação  familiar.  Alguns  passaram até  a  vender  a  produção 
excedente em mercados da localidade, gerando uma complementação de renda no orçamento 
da família.  A tradição cultural  agrícola  adquirida por aquela  população em seus contextos 
rurais de origem havia migrado junto com cada pessoa, e encontrava no novo território sua 
condição  de  continuidade  e  de  hibridização  urbana.  Rotas  e  roças  migratórias.  As  áreas 
disponíveis  em cada  setor  sob a  rede passaram a ser  partilhadas  equitativamente entre  as 
famílias interessadas em cultivar e vizinhas mais próximas a cada trecho, nas quadras que 
margeiam a área da rede.  Hoje são dois quilômetros de hortas onde se cultivam produtos 
orgânicos, com 60 variedades ao longo do ano5.
Surpreendentemente,  onde  pensávamos  encontrar  somente  relatos  positivos  sobre  uma 
apropriação  coletiva  do  espaço  –  e  até  então  assim  estava  sendo  –  começaram  a  surgir 
questões que evidenciavam alguns reveses sofridos pela comunidade. A recente Associação de 
Hortas  Comunitárias  Moradias  Paraná (fundada  em  2007) constituiu-se  fazendo uso  da 
mesma sede comunitária da Associação de Moradores Moradias Paraná, atuante desde 1995. 

5 Segundo Josefa, entre alguns dos produtos cultivados estão: alface-verde-lisa, alface-crespa, alface-
roxa-lisa, alface-roxa-crespa, alface-americana, alface-repicada, rabanete, beterraba, salsinha, 
cebolinha, coentro, manjericão, orégano, couve-manteiga, couve-americana, couve-rábano, couve-flor, 
repolho-roxo, repolho-verde, brócolis, quiabo, berinjela, jiló, cenoura, vagem, ervilha, cará, chuchu, 
cebola-de-cabeça, alho, almeirão-espada, almeirão-pão-de-açúcar, almeirão-roxo, rúcula, agrião, 
espinafre, azedinha, nabo-roxo, nabo-branco, abobrinha (duas qualidades), abóbora, acelga, aipim, 
batata-doce, amendoim, caxi, pepino, maxixe, moranguinho, gengibre, tomate-cereja, tomate-japonês, 
feijão, milho, além de ervas medicinais, chás e temperos.
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Entretanto, a associação de moradores estava inadimplente com a Receita Federal, devido a 
uma declaração de imposto de renda incorreta. A pequena dívida gerou problemas crescentes: 
o bloqueio  do  CNPJ  da  associação  de  moradores6 e  respectiva  interdição  da  sua  sede, 
posteriormente. E, fechada, a ampla casa que abrigava ambas as sedes entrou em processo de 
deterioração e depredação. No embalo dos problemas sofridos pela associação de moradores, a 
recente  Associação de Hortas Comunitárias, por ter ficado também sem sede, também teve 
seu  CNPJ  bloqueado.  Mesmo  sem  dívidas,  isso  repercutiu  numa  perda  de  autonomia, 
principalmente na articulação de parcerias para financiamentos e para a realização de cursos 
de  qualificação.  E,  para  piorar,  na  última  eleição  para  a  diretoria  da  associação  de 
horticultores, em 2009, a pessoa designada por uma federação de associações de moradores 
para  secretariar  o  processo  eleitoral,  após  concluído  o  pleito,  resolveu  sumir  com  os 
documentos da eleição. Assim, por ora, a associação está oficialmente desarticulada e com 
dificuldades para regularizar sua situação.  De uma condição de autonomia crescente antes 
vivida,  agora  os  horticultores  locais  estão  quase  exclusivamente  dependentes  da  ajuda  da 
prefeitura e vulneráveis a uma relação de diálogo político bem mais tradicional.

Se no âmbito legal  a  associação  está  com problemas,  na prática  o  movimento  persiste,  a 
tradição tem se sobreposto às adversidades. As famílias permanecem plantando, sob o lema 
dos horticultores locais: “saúde,  terapia e economia”. O crepúsculo continua sendo vivido 
como um momento de encontro entre as pessoas, para mexer na terra, regar as plantas e cuidar 
da horta, numa paisagem urbana e rural,  cujo horizonte não nega o paradoxo da dimensão 
industrial  daquele  território  ampliado,  iluminado  por  um belo  pôr  de  sol,  entre  nuvens  e 
nuvens de fumaça. 

Antes da torneira e depois do ralo, uma bacia hidrográfica embaixo do tapete
Famosas são as Cataratas do Iguaçu. Já sua nascente recebe tratamento bem mais inglório. A 
jusante as coisas estão bem, enquanto a montante nem tanto. No longo percurso pela região sul 
do estado do Paraná, de leste a oeste, de Curitiba à Foz do Iguaçu, o Rio Iguaçu, que já nasce 
poluído, vai recuperando a qualidade de sua água, oxigenando-se.
 
É bastante complexa a constituição socioambiental do território fronteiriço do sul de Curitiba 
com os municípios de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Araucária. Há trechos de 
intensa e crescente ocupação populacional, grandes ambientes naturais preservados, conjuntos 
de  pequenos  lagos  artificiais  (cavas)  resultantes  da  exploração  de  areia  e  argila,  muitas 
chácaras e indústrias. Em meio a esse contexto, numa fundamental condição de desenho e 
integração da geografia física e até mesmo de convenção dos limites entre os municípios, está 
a Bacia  Hidrográfica do Rio Iguaçu,  em seu trecho inicial  denominado Alto Iguaçu.  Esse 
território  de  divisa,  que  compreende  as  áreas  de  várzea  do  Rio  Iguaçu  e  de  seu  canal 
extravasor,  foi  sendo  demarcado  a  partir  de  1976  como  uma  reserva  preservacionista 
metropolitana,  um  parque  linear  denominado  Parque  Regional  do  Iguaçu,  inscrito 
posteriormente  numa  área  de  proteção  ambiental  de  proporções  e  finalidades  bem  mais 
amplas,  a  APA do Iguaçu7.  Mesmo com toda a  dimensão simbólica  do lugar,  associada a 

6 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
7 O Parque Regional do Iguaçu começou a ser implantado em 1976 e foi criado com os objetivos de 
“evitar a ocupação de uma área imprópria à habitação, evitar a cornubação de Curitiba com São José dos 
Pinhais, amenizar o impacto das enchentes, preservar as nascentes do Rio Iguaçu, criar uma opção de 
lazer de porte metropolitano, preservar a vegetação nativa e aumentar os índices de área verde no 
município” (...) “Na elaboração do projeto, o Parque Iguaçu foi dividido em sete setores: esportivo, 
náutico, pesqueiro, zoológico, santuário ecológico, pomares públicos e bosques naturais, sendo que a 
parte norte ficou destinada para o setor esportivo e a sul foi transformada numa grande reserva 
biológica” (Fonte: ANDRADE, R.V. O processo de produção dos parques e bosques públicos de Curitiba. 
Curitiba: Dissertação de Mestrado em Geografia, Setor de Ciências da Terra, UFPR, 2001. (p. 53 e p. 
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aspectos geográficos, históricos e sociais, a região e sua condição de reserva natural ainda são 
bastante desconhecidas da maioria da população curitibana e metropolitana.

Os mananciais localizados nos municípios vizinhos, a leste e oeste de Curitiba, abastecem toda 
a região com água limpa. Entretanto, uma grande quantidade de esgoto domiciliar, e também 
industrial, é devolvida à mesma bacia hidrográfica através de outros rios, os quais convergem 
para  o  Rio  Iguaçu,  ao  sul,  em  meio  ao  Parque  Regional.  O  Iguaçu,  em  seu  trecho 
metropolitano, é considerado um dos rios mais poluídos do Brasil8.  

Projetos  urbanísticos  e  sanitaristas,  ao  longo da  história  da  cidade,  tentaram preservar  os 
fundos de vale, minimizar a poluição despejada nos rios, restringir a ocupação irregular de 
suas margens e controlar as enchentes, tendo como uma das estratégias para alcançar esses 
objetivos a criação de uma rede de lagos, parques e bosques junto a trechos de alguns dos 
importantes rios da cidade, como o Belém, o Barigui e o Iguaçu9. Bons resultados ocorreram 
principalmente no controle das enchentes. As áreas verdes criadas foram pensadas também 
como áreas de preservação de mata nativa e estruturas de lazer para a população, incidindo na 
melhora  da  qualidade  de  vida.  Porém,  esses  empreendimentos  mostraram-se  ainda 
insuficientes  para  solucionar  os  demais  desafios,  principalmente  em  relação  à  ocupação 
irregular  das  margens  dos  rios  e  à  poluição  das  águas10.  É  sabido  que  esse  fracasso  em 
promover a adequada ocupação territorial e a preservação dos rios não é uma exclusividade de 
Curitiba, mas sim um problema mundial, comum entre os países “subdesenvolvidos” e “em 
desenvolvimento”, não faltando exemplos muito piores associados à história de outros núcleos 
urbanos, como se isso tudo fosse consequência “normal” dos processos desorganizados de 
instalação e crescimento das cidades do “homem branco ocidental”. Uma alienação cultural 
sobre a importância de melhores tratos com as águas e os rios, um desrespeito já imbricado 
nos costumes, uma tradição. Como exemplo da subestimação dessa questão – ou de como ela 
há muito tempo é resolvida somente no improviso, como remediação ou uma escolha menos 

51)). “O Canal Extravasor foi implantado em 1995 para conter cheias e enchentes e para criar uma 
barreira física para delimitar os espaços e o armazenamento de águas. Hoje o Canal é uma barreira física 
e ambiental para a expansão das ocupações urbanas em direção ao Rio Iguaçu” (Fonte: website da 
Prefeitura de Curitiba, em notícia de 05/08/2009: Ministro dos Transportes autoriza projeto do Plano 
Diretor Multimodal de Curitiba). A APA do Iguaçu foi implantada em 2004, por lei Federal nº 4.552, e 
abrange toda a extensão das margens e áreas de várzea do Rio Iguaçu, de suas nascentes na região 
metropolitana de Curitiba até o início do Parque Nacional do Iguaçu, em Capanema-PR.
8 Em 2008, o trecho metropolitano do Rio Iguaçu foi considerado o segundo rio mais poluído do Brasil, 
depois do Tietê, em São Paulo. Ver matéria publicada em 04/06/2008 no jornal Gazeta do Povo, de 
Curitiba, no Caderno Vida e Cidadania: Rio Iguaçu é o segundo mais poluído em grandes cidades 
brasileiras.
9 O primeiro parque implantado na cidade foi o Passeio Público, em 1885. Depois dele, somente nos anos 
40 outros começaram a ser previstos em projetos urbanísticos, com o Plano Agache. Como política 
pública, os parques e bosques passaram outra vez a ser implantados efetivamente apenas nos anos 70, 
com o Plano Serete. (Fonte: ANDRADE, R.V. Ibidem (p. 34 a p. 37)). Dessa mesma pesquisa surgem 
alguns esclarecimentos: “Pode-se afirmar, portanto, que os parques surgiram da necessidade de criar 
mecanismos reguladores das enchentes e da preservação do seu entorno, ou seja, a ideia de 
implantação de lagos antecedeu a ideia de criação de parques” (p. 47). Outra fonte consultada é a 
pesquisa Situações de risco como definidoras de inflexões no planejamento e na gestão urbana: um 
estudo em Curitiba, de Iuri Fukuda Hayakawa e Clovis Ultramari, trabalho apresentado no XVI Encontro 
Nacional de Estudos Populacionais, Caxambu- MG: 2008.
10 Os altos índices de poluição da água e do ar, assim como a má distribuição dos bosques e parques na 
cidade (concentrados ao norte e escassos no sul), são alguns dados objetivos que desmistificam o slogan 
de Curitiba como Capital Ecológica, propaganda política do município amplamente divulgada na mídia nos 
anos 90. Esse excesso de exposição midiática num certo sentido surtiu efeito até contrário ao desejado, 
pois ajudou a atrair grande contingente migratório para a cidade, população extra para a qual o próprio 
urbanismo e as políticas habitacionais não estavam preparados para absorver, implicando num grande 
aumento de ocupações irregulares, inclusive em áreas à margem de rios, piorando a situação do 
saneamento urbano. 
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ruim entre alternativas possíveis –, lembremos da primeira visita de uma autoridade colonial à 
Vila de Curitiba, em 1720, o ouvidor-geral para as Capitanias do Sul, o português Rafael Pires 
Pardinho,  ou Ouvidor  Pardinho,  que,  visando ao melhor  desenvolvimento da comunidade, 
estabeleceu  diversas  medidas  administrativas  em nome da  Coroa  Portuguesa;  assuntos  de 
ordem legislativa, tributária, moral, religiosa, de planejamento urbano e... saneamento básico: 
“Também decidiu que a população passaria a utilizar as águas do Rio Ivo para beber e que o 
Rio Belém receberia as ‘águas servidas’, ou seja, esgoto”11. Quase três séculos depois, nem é 
preciso dizer o quanto o Belém é um dos mais  mortos entre  os principais  rios mortos da 
cidade, inclusive o próprio Ivo, seu tributário. 

Com a importância do lugar evidenciada, o Rio Iguaçu foi escolhido como base de roteiro para 
a  prospecção  de  dados  para  os  descartógrafos  nessa  região  limítrofe  do  sul  de  Curitiba. 
Definimos alguns pontos e áreas a serem vivenciados numa incursão margeando o rio: 1) local 
de confluência do Rio Belém com o Iguaçu, na divisa com São José dos Pinhais, e área do 
entorno, a partir do ponto de vista de São José dos Pinhais; 2) área frontal ao Aterro Sanitário 
da Caximba a partir do ponto de vista de Fazenda Rio Grande, nos banhados da Estação de 
Tratamento  de  Esgotos  da  Sanepar  em  Fazenda  Rio  Grande  (Sanepar  –  Companhia  de 
Saneamento do Paraná); 3) vertedouro dos efluentes tratados da Refinaria da Petrobras no Rio 
Barigui (Refinaria Getúlio Vargas), e área do entorno, na divisa de Araucária com Curitiba; 4) 
local  de  confluência  do  Rio  Barigui  com o  Iguaçu,  na  tríplice  fronteira  entre  Araucária, 
Fazenda Rio Grande e Curitiba, a partir do ponto de vista de Curitiba.

Já conhecíamos um pouco da região. Desejávamos uma imersão mais aprofundada e ampla 
naquele  espaço.  Procuraríamos nos  distanciar  das  vias  principais  de  trânsito  e  das  áreas 
preparadas para receber visitantes. Seria uma jornada por um território mais selvagem, cujas 
metas, a partir de determinados pontos, poderiam ser somente alcançadas a pé e por trilhas. 
Queríamos também  ver os resíduos da cidade em alguns dos lugares que sabíamos ser os 
concentradores de lixo e poluição, ter alguma dimensão experiencial e panorâmica sobre esse 
impacto ambiental, ver a partir de outros critérios perceptivos a mesma paisagem: o encontro 
de rios de esgoto, as montanhas de lixo, as nuvens de fumaça.Ver os excrementos de Curitiba 
serem defecados displicentemente para baixo de seu próprio tapete.

Nossa proposta foi simplesmente ver. Ver esse recalcado contexto de dimensões territoriais.

Fomos, vimos, experienciamos, registramos, refletimos. 

Paisagem de contradições. Mirante para interpretações. Território de possibilidades.

11 O povoamento da região de Curitiba havia iniciado cerca de 80 anos antes da vinda do Ouvidor 
Pardinho, por volta de 1660, ainda que a data oficial de fundação de Curitiba seja 1693 (com o nome de 
Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais). Ver informações relativas à estada do Ouvidor em Curitiba em: 
Museu vivo: guia ilustrado da história do Paraná (CORRÊA, Maria Celeste (Org). Curitiba: Zig Fotografias, 
2007 (p. 63)); e Imagens da evolução de Curitiba, Otávio Duarte e Luiz Antônio Guinski, Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura, 2003 (p. 18). Relativizando um pouco sobre o impacto ambiental das decisões 
administrativas implantadas nos primórdios da cidade, como no caso da medida paliativa de Ouvidor 
Pardinho em relação aos rios, recorda-se aqui a ideia de Cinturão Verde ao redor da cidade, com 
chácaras e hortas, cujo início de implementação reporta à metade do século XIX, quando da elevação de 
Curitiba à capital do recém-fundado estado do Paraná, em 1853. O governo provincial, seguindo a 
orientação assumida por D. Pedro II, e visando suprir a demanda de produtos alimentícios básicos, criou 
uma política imigratória que estimulou a criação de colônias agrícolas das mais variadas origens étnicas 
ao redor da cidade. É desse período a enunciação das primeiras preocupações com a organização do 
espaço urbano e o controle do uso do solo, com o Plano Taulois, de 1855 (Fonte: ANDRADE, R.V. Ibidem 
(p. 33)).
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Serra do lixo
450 caminhões despejam diariamente 2.400 toneladas de lixo no Aterro Sanitário da Caximba, 
ao extremo sul de Curitiba. Os detritos coletados em toda a região metropolitana acumulam-se 
em  camadas  e  fazem  emergir  duas  montanhas. Orogênese  contemporânea  artificial, 
megassambaquis da sociedade urbana, templos piramidais ao deus lixo. Geografia física, os 
relevos são denominados de Maciço 1 e Maciço 2. Vistos de longe, suas formas mimetizam-se 
com a silhueta da colina natural. E de seus topos tem-se bonitas vistas panorâmicas – o Rio 
Iguaçu e seus entornos de áreas verdes, a Serra do Mar no horizonte. Basta esquecer o olfato. 
Esquecer que o rio está morto. Basta esquecer da constituição do solo onde se pisa. Esquecer 
do consumismo inconsequente e crescente,  esquecer do destino dos resíduos.  Esquecer  de 
qualquer destino e embriagar-se da estética visual.

Expulsos da cidade, os artistas nunca foram embora  
Os artistas foram expulsos da cidade ideal pensada por Platão porque a arte que faziam era 
mimética,  restrita  às aparências das coisas e não às suas verdades.  Para ele,  essa arte  era 
desprovida  de  existência  real,  pois  quem  imita  não  possui  nem  ciência  nem  opinião 
verdadeira. Assim, a arte não produzia conhecimento e se dirigia à parte irracional da alma, às 
paixões. E isso seria prejudicial à cidade e aos cidadãos, pois somente guiados pela razão seria 
possível atingir a justiça e a felicidade12.

“No giratório da terra a gente se encontra”. E foram muitas voltas desde então (365 rotações x 
23,8 séculos). O mundo mudou. E o mundo das ideias platônicas foi muitas vezes confrontado 
com outras realidades filosóficas, menos idealistas e mais empiristas. Novas noções de moral e 
verdade foram inventadas, outras filosofias, outras artes. Arte hoje é também pensamento. O 
inconsciente, as sensações, a paixão e o afeto continuam sendo fontes propulsoras do trabalho 
artístico  e da  sociedade.  Ilógico  seria  querer  considerar  somente  o  racionalismo  como 
fundamento da vida contemporânea.

Os artistas ficaram na cidade. O que deixou de fazer sentido foi o julgamento e a sentença de 
sua expulsão. No decorrer do tempo, a produção artística construiu-se culturalmente como 
uma realidade própria,  autoconsciência  sobre a  representação do real,  sobre a  negação da 
representação, como autonomia do fazer e do pensamento – autonomia de linguagem. Desde o 
Renascimento, quando da invenção da perspectiva, ou com as transdisciplinares experiências 
científicas e artísticas de Leonardo da Vinci, entre outras obras e autores. Platão, Aristóteles e 
demais filósofos da Antiguidade Clássica foram até apropriados como tema de investigação da 
pintura na obra A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio (há uma história da pintura e da arte a 
ser desdobrada aqui, mas este parêntese é apenas um abstrato índice para esse amplo percurso 
associado à autonomia da arte, cujo século XX demarca um período de grande abertura de 
possibilidades, dos movimentos artísticos do Modernismo à proliferação das linguagens nas 
artes  experimentais  a  partir  dos  anos  60).  Apaixonadamente  e/ou  racionalmente,  o  fazer 
artístico foi afastando-se da atitude do mimetismo e passou a incursionar pelas realidades do 
mundo como situação  relacional  criativa,  como campo  expandido  de  atuação  e  até  como 
potencialidade deflagradora de novas perspectivas de realidade.  A própria  relativização do 
discurso de autonomia da arte tornou-se uma questão.

12 Em A República, de Platão (Livro X; 595a-608b). Obra escrita entre 380 e 370 a.C. Para leituras 
complementares sobre essa “expulsão dos artistas da cidade” ver: NATRIELLI, Adriana. A crítica do 
discurso poético na república de Platão (Boletim do CPA, Campinas, nº 15, jan./jun. 2003), e SOUZA, T. 
M. O mito de Er: Sartre e o platonismo às avessas? (Cadernos de Ética e Filosofia Política 8, USP, 1/2006, 
p. 107-118).
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Mesmo a mimese passou a ser concebida como campo de reflexão, mimese como pensamento: 
Cadeira de Gauguin e A cadeira de Van Gogh com cachimbo, de Vincent van Gogh; Isto não 
é  um cachimbo,  de  René  Magritte;  as  ilusões  de  ótica  de  Maurits  Cornelis  Escher;  Três 
cadeiras, de Joseph Kosuth; Cowboy com cigarro de Hans Haacke; Ku Kka Ka Kka, de Cildo 
Meireles;  Vazadores,  de Rubens Mano...  Contextos muito diferentes entre si,  vinculados a 
investigações sobre a linguagem, sobre a imanência dos objetos, sobre a ilusão de ótica, sobre 
os sentidos corpóreos, sobre a política e a política cultural, sobre a arquitetura como subversão 
da  ordem,  sobre  a  crítica  à  arte  e  à  filosofia.  Torna-se  pertinente  aqui  comentar 
complementarmente a citada obra de Kosuth (composta pelo objeto cadeira, a definição de 
cadeira  e  a  fotografia  da  cadeira):  a  arte  conceitual13 questionando  também  o  status  de 
“documento de realidade” da fotografia, numa argumentação “similar” àquela feita por Platão, 
que usou o exemplo de três camas para discorrer sobre a mimese da pintura. Insinuam-se aqui 
ainda  outros  campos  contemporâneos  de  reflexão  cultural  sobre  a  mimese,  como  a 
virtualidade,  a  camuflagem  e  o  simulacro,  questões  de  interesse  para  diversas  áreas  do 
conhecimento.

O  avesso  da  mimese,  da  representação  à  coisa  em  si,  à  apresentação.  A autonomia  da 
linguagem chegou também a seus excessos, como se arte fosse um produto independente do 
mundo cultural. A arte moderna, ao final das contas, buscou enquadrar as linguagens artísticas 
em  suas  exclusivas  especificidades  de  recursos  expressivos:  “As  qualidades  puramente 
plásticas ou abstratas da obra de arte são as únicas que contam”14. A Escola de Nova York e o 
Minimalismo exacerbaram  ainda  mais  essa  tendência  da  autonomia  estética,  enquanto  os 
museus e as galerias de arte consolidaram-se socialmente como os locais privilegiados para o 
acontecimento  artístico.  Linguagens  específicas  e  espaços  de  exibição  específicos.  Essas 
assertivas  modernistas  ainda repercutem na contemporaneidade,  tanto no senso comum da 
população  quanto  no  discernimento  dos  dirigentes  que  decidem  sobre  os  investimentos 
públicos e privados no setor artístico cultural. Se condicionada estritamente a seus espaços 
específicos de exibição, a arte também estaria sendo subtraída da cidade como possibilidade 
de diálogo social. E se isso não é sua expulsão da cidade, como desejava Platão, é ao menos 
uma reclusão a espaços idealizados, protegidos, pretensamente neutros, cubos brancos. Há um 
neoplatonismo nisso. E uma certa anestesia injetada no trabalho artístico, o qual estaria sob 
controle, represado de eventuais irracionalidades apaixonadas e outras dimensões de distúrbio 
social  que  pudesse  causar  na  cidade. Seria  essa  uma  subliminar  conspiração  platônica 
articulada através dos séculos para conceber o retorno da arte e dos artistas à cidade? Como se 
afirmasse que a permanência da arte na cidade hoje é possível por ela ter se tornado um fazer 
inofensivo, um coadjuvante da manutenção da ordem... Em outro sentido, estar num espaço 
artístico instituído não garante que esse produto seja realmente arte simplesmente por nele 
estar. Se somente isso bastasse, o fato também seria uma espécie de mimese: é arte porque 
parece com arte (já feita) e porque está num lugar legitimado para exibir arte, lugar que parece 
“o” lugar da arte. Duchamp já sabia disso quando enviou seu urinol para o espaço expositivo. 
A lógica serve também para o espaço urbano como lugar para arte: estar na rua não garante de 
antemão que o trabalho feito seja arte urbana. Também aqui a tradição histórica de arte em 
espaço público pode servir  de armadilha de mimese.  É preciso agora realocar o urinol de 
Duchamp na rua e instalá-lo no poste. 

Expulsão  e  reclusão  são  formas  de  cerceamento.  Não  se  nega  aqui  o  espaço  expositivo 

13 KOSUTH, J. Arte depois da filosofia. Rio de Janeiro: Revista Malasartes, nº 1, 1975.
14 GREENBERG, C. Rumo ao mais novo Laocoonte. In: Clement Greenberg e o debate crítico. Org. Glória 
ferreira e Cecília Cotrim. Rio de janeiro: Funarte/Jorge Zahar, 1987 (p.55)
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específico para a manifestação da arte, entretanto questiona-se seu privilégio ou exclusividade 
enquanto aparelho cultural. Pensamos a cidade; então nos interessa conceber o espaço público 
como lugar de livre trânsito das pessoas, como espaço de liberdade para o pensamento, para a 
manifestação, para a experiência sobre o território, para a construção coletiva do ambiente 
social, como geografia para autocrítica cultural e para o devaneio dos sentidos. Dialogar com 
os contextos específicos e limites críticos15 de cada um desses espaços, o museu e a rua, o 
dentro e o fora. Concebemos uma arte na cidade como potência de afirmação da vida em 
muitos sentidos, não somente a racionalidade. Pensamos que ela está na urbe como prática de 
resistência cultural em nome da liberdade, e não porque tenha se conformado a uma condição 
inofensiva.  Queremos  que  a  arte  na  cidade  seja  um perigo  e  uma subversão  ao  controle 
totalitário – seja ele do Estado, da igreja ou do mercado. Se há ainda alguma arte que valha a 
pena é essa feita em nome da vida, e não a que se faz como cúmplice de uma sobrevivência 
conformista.

Arte e pensamento. A cidade como lugar da arte. Não se trata de dispor o cavalete à margem 
do rio e denunciar por meio da pintura mimética a poluição das águas e os sacos plásticos 
enroscados nos galhos à margem do rio – representados em rápidas pinceladas brancas como 
uma revoada de garças. Não se trata tampouco de dispor pelos logradouros públicos da cidade 
objetos tridimensionais de linguagem pura, feitos previamente como esculturas autônomas. 
Ambos os casos seriam somente geração de mais lixo, e melhor seria recolher essas obras e 
empilhá-las  num  monte,  quem  sabe  num  imaginário  Maciço  3  do  Aterro  da  Caximba, 
iconizando a desenfreada produção de bens supérfluos na atualidade16.

Expulsos  da  cidade,  os  artistas  nunca  foram  embora.  Resistiram  em  nome  da  vida,  da 
liberdade e da expressão criativa. Agora pensam e dialogam com o espaço urbano. Linguagem 
artística  e  subversão  da  ordem.  Nessa  perspectiva  geográfica,  os  descartógrafos agem.  A 
apropriação  coletiva  da  cidade.  Ressignificar  territórios,  recriar  mapas.  Retornamos  da 
experiência do projeto Recartógrafos com muitas singularidades percebidas, entre as quais se 
enunciam alguns apontamentos: 

Há muitos modos de habitar um lugar. Um mesmo padrão de área urbana sob a rede elétrica é 
ocupado de distintas maneiras por diferentes grupos, como lugar de morada ou de horta. As 
relações  de  territorialidade  também  são  diversas:  fluxos  migratórios  regionais, 
interdependência  entre  áreas  de  trabalho  e  moradia,  confinamento  espacial,  liberdade  de 
trânsito  e  de  manifestação  criativa  sobre  a  cidade.  Identidades,  tradições  e  linguagens 
misturam-se ou co-ocupam o mesmo território curitibano – grafiteiros, agricultores urbanos, 
nordestinos,  índios...  Natureza  e  urbanidade  atritam-se  na  confluência  e  sobreposição  dos 
ambientes: degradação, preservação, uso com sustentabilidade. 

Sobre grafiteiros: hip hop, grafite, linguagem e comportamento, identidade – grupal, local, 
transterritorial,  internacional.  Manifestação  de  liberdade.  Conhecimento  sobre  o  espaço 
urbano. Registros e memória. Nômades da cidade. Marcas, mesmo quando não decodificadas. 

15 BUREN, D. Limites críticos. In: Daniel Buren: textos e entrevistas escolhidos (1967-2000). Org. Paulo 
Sergio Duarte. Rio de janeiro: Centro Cultural Hélio Oiticica, 2001.
16 O exemplo aqui é uma analogia a uma citação de Guy Debord em seu texto Introdução a uma crítica 
da geografia urbana: “Assim Marën, no último número desta revista, propunha que se juntassem ao 
acaso, quando os recursos mundiais deixarem de ser esbanjados nas obras irracionais que hoje nos são 
impingidas, todas as estátuas equestres de todas as cidades numa única planície deserta. Isso ofereceria 
aos visitantes – o futuro a eles pertence – o espetáculo de uma investida sintética de cavalaria, que 
poderia até ser dedicada à lembrança dos maiores exterminadores da história, de Tamerlan a Ridgway”. 
In: Apologia da deriva. Escritos situacionistas sobre a cidade. Paola Berenstein Jacques (org). Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2003. (p. 42).
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Tradução não facilitada. Coordenadas despistadas. Rastros sem rastreabilidade. Caligrafistas 
urbanos. Sujeito oculto, autodescartografado. Estar no território e não ser mapeado, estratégias 
para não ser mapeado, d _ e _ s _ m _ a _ p. 

Sobre  nossa  cartografia  do  Pequeno  Espaço:  repertório  de  uma  rica  história  social, 
subjetividades  e  dados  objetivos  sobre  a  ocupação  física  da  área,  complexo  conjunto  de 
informações sobre a gênese e o presente do pequeno povoado, um momento da vida dessa 
população.  Retrato  coletivo  da  vila,  construído  na  participação.  Mapa  de  poder,  e  de 
contrapoder, com potencial para ser usado pelos moradores como instrumento de apoio na 
realização de seus sonhos por moradia, reconhecimento de território e melhores condições de 
vida. Nossa interlocução fez-se assim, coletando histórias dos moradores e devolvendo a cada 
um deles um mapa, uma síntese coletiva compartilhada.

Sobre as hortas comunitárias e o sumiço dos documentos da associação: a constatação de que 
a  memória  coletiva  é  tão  fundamental  na  concretude  do  dia a dia  quanto  o  próprio 
reconhecimento  do  território  em que  se  vive.  A memória  coletiva  é  também um espaço 
público.

Sobre nós,  descartógrafos,  e  nossa arte:  experiência  de liberdade  de  trânsito  por  distintos 
territórios  de  uma  mesma  cidade,  perambulando  indisciplinadamente  por  suas  diferentes 
camadas de constituição cultural, com um olhar crítico incidindo além do contemplativo e do 
estético. Numa condição de atuação entre mediadores culturais, psicogeógrafos intuitivos e 
topógrafos de subjetividades coletivas. Como descartógrafos, agora também desurbanistas, e 
desartistas  desde  o  princípio.  Desartistas  como  o  “não-artista”  de  Allan  Kaprow17,  cujo 
trabalho vale mais pelo “Contexto em vez de categoria. Fluidez em vez de trabalho de arte”, 
considerando também que é mais “interessante” partir da “não-arte” e transformá-la em “Arte” 
– buscando encontrar e resgatar algum valor de ritual e de vida na cultura  – que partir da 
“Arte” e aí mesmo ficar, como um produto de “luxo supérfluo”. A arte de trazer à tona uma 
realidade de vida até então descartografada, como se não existisse. A arte de percorrer um 
território  de  homens  invisíveis,  vilas  invisíveis,  memórias  invisíveis,  cidades  invisíveis,  e 
ainda assim de vida pulsante, com a qual os descartógrafos querem continuar dialogando.

17 KAPROW, A. A educação do não artista, Parte I. In: Revista Conccinitas, nº 4. Rio de Janeiro: UERJ, 
2003. 
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