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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA VISUAL – MESTRADO 

 
PLANO DE ENSINO 

ANO:2014-1 
 

DISCIPLINA:  
 

 
Disciplina: Topicos Especiais em Arte e Cultura Visual: cartografias e Territórios 
[Poéticos]. 
 
PROFESSOR RESPONSÁVEL:  Profa. Dra. Lilian Amaral [Lilian do Amaral Nunes] 
                                                         
 

Número de Créditos: 04                         Carga Horária: 60 horas /aula  
Aulas Teóricas :     40                               Aulas Práticas :  20 
15 encontros com 4 horas de duração distribuídos em 7 macro encontros  quinzenais, às 
quintas-feiras, ao longo do primeiro semestre letivo de 2014.  
 
 
 

EMENTA 
 

Cartografias  e Territórios: o espaço habitado, imaginado, produzido, praticado. O artista 
como cartógrafo. Interterritorialidade. O caminhar e o mapear como prática estética. A 
cidade como campo de prática performativa. Cartografias afetivas, sonoras, digitais, 
cognitivas, culturais. Visibilidade social e visualidade cultural. Da Psicogeografia ao 
Translugar. Cartografia,  tradução urbana e novos patrimônios. Arte e cartografia como 
processo de tornar visível os fenômenos de ordem simbólica e afetiva.  
 
 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 OBJETIVOS GERAIS 

 Investigar as transformações urbanas e culturais através de sistemas de cartografia social.  

 Mapear e analisar, para entender as dinâmicas do espaço quer seja a cidade, o museu, a escola; 

 Visualizar para interpretar as articulações diversas que acontecem no território;  

 Projetar, para traçar novas dinâmicas produtivas;  

 Colaborar, para potencializar e multiplicar as capacidades criativas; 

 Criar redes e conexões em contexto local e/ou latino americano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver estratégias e táticas que resultem em cartografia social - obra colaborativa porosa e 
aberta, integrando artistas educadores, alunos, pesquisadores e público local / virtual, estimulando o 
protagonismo na criação do imaginário social,tendo como foco o desenvolvimento de narrativas 
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audiovisuais, criação de instrumentos comunicativos e materiais de mediação com base em 
aspectos que revelem as micro-histórias locais; 

 Desenvolver Cartografias Cognitivas na forma de projeto processual que articulem zonas urbanas 
específicas, envolvendo espaços, equipamentos, otimizando potencialidades locais a partir de 
competências, habilidades e conhecimentos transversais, baseados na experiência coletiva 
resultando em poéticas públicas articuladas aos projetos investigativos; 

 Promover o intercambio cultural por meio da criação de circuitos, redes de sociabilidade artística 
e  educativa estabelecendo conexões entre a Universidade, Pontos de Cultura, Organizações não 
Governamentais, Associações e Coletivos a partir da criação de Plataformas - espaços de 
convergência e irradiação do imaginário urbano contemporâneo, real e virtual, tendo a cidade de 
Goiânia como âncora em diálogo com demais cidades em contexto nacional e latino americano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Profa. Dra.  Lilian Amaral   
Março: Cartografias  e Territórios: o espaço habitado, imaginado, produzido, praticado.  
Convidados 
13/03 - Prof. Dr. Antonio Montesinos, Madrid /Bilbao. “O artista como Cartógrafo” 
Experiencias poéticas, cidades/contextos e pesquisa científica.  
27/03-Prof. Dr. Martin Groisman.– Narrativas Hipertextuales: Narrativas Artísticas 
Contemporâneas e espaço urbano. Universidade de Buenos Aires. NHT 
 
Abril: 03 e 17- Interterritorialidade. O caminhar e o mapear como prática estética. A 
cidade como campo de prática performativa . 
Prof. Dr. Eber Pires Marzulo. Identidade e Território. Programa de Pós Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional. Coordenador do GPIT / URGS. 
 
Prof. Dr. Josep Cerdá. Cartografias afetivas, sonoras, digitais, cognitivas, 
culturais. Universidade de Barcelona. oordenador do Grupo de Pesquisa BR :: AC. 
Laboratório do Caos. 
 
Maio: 8 e 22 -  Visibilidade social e visualidade cultural. Da Psicogeografia ao 
Translugar. Cartografia,  tradução urbana e novos patrimônios. 
 
Profa. Dra. Bia Santos e Profa. Dra. Maribel Domenèc Poéticas urbanas, 
A[r]tivismo e Novos Meios. Universidade Politécnica de Valencia. Palestra abordará o 
Projeto de Pesquisa Científica e intervenção social “Salve el Cabanyal/Portes Obertes”. 
Poéticas urbanas, A[r]tivismo e Novos Meios. 
Profa. Dra. Renata Motta. Pensando em Redes e Patrimonio Contemporâneo. 
Diretora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico do Estado de São 
Paulo.  
 
Palestra Virtual com Profa. Dra. Liliana Fracasso.  “O lugar Inquieto: arte e cidade 
em rede ”. Da psicogeografia ao Trans-lugar. Universidade de Turin. Italia 
 
Junho: 5 e 26 - Arte e cartografia como processo de tornar visível os fenômenos de 
ordem simbólica e afetiva.  
4, 5, 6 – Seminário de Cultura Visual –  Com+textos. Interações, entrevistas 
 
26  - Cartografias e Territórios [Poéticos]. Seminários finais.  
Mostra de Processos Poéticos. Avaliação. 
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Cronograma 
Conteúdos 
Datas 
Março: 13 e 27  
13/03  
Manhã - Cartografias  e Territórios: o espaço habitado, imaginado, produzido, praticado.
Profa. Dra.  Lilian Amaral   
Panorama acerca do conceito de Cartografias Artísticas e Culturais. Aula expositiva. 
Apresentação da disciplina, introdução, cronogramas, ações práticas nos espaços 
públicos, seminários,  processos poéticos, publicação e modos de avaliação. 
Projetos e seminários: sugere-se que sejam colaborativos e em diálogo com as 
pesquisas individuais. Realização de artigo e/ou projeto poético ao final da disciplina.  
 
Introdução 
Concebida enquanto um laboratório processual imersivo, formulado e desdobrado a 
partir de encontros presenciais, virtuais, práticas no território, agenciamentos poéticos e 
reflexões teóricas, a presente disciplina busca um aprofundamento na discussão e 
realização da prática cartográfica no campo da arte contemporânea, partindo de suas 
recentes reconfigurações formuladas em diferentes campos de conhecimentos como a 
Filosofia, a Psicologia, Antropologia, as Artes e o Urbanismo.  
 
Pretende-se contribuir para a construção de uma compreensão da condição processual 
e micropolítica das conformações da vida urbana, questionando-se os pressupostos da 
representação e atentando-se para à ideia de criação e produção no exercício 
cartográfico. Mobiliza a atitude investigativa do sujeito-pesquisador, coimplicado no 
campo de relações que pretende explorar, transitar, atuar, constituir; desconstruir, 
apoiando-se nos desdobramentos da ideia de cartografia, corpografia e perfografia.  
 
Com base nos espaços reais e virtuais percorridos e experienciados 
multisensorialmente, pode-se conceber que a cidade é percebida pelo corpo como 
campo de processos interativos, cuja dinâmica tanto os configura quanto é por eles 
[re]configurada.0 
 C   O R  P   O  C  I   D A D C  I   D A D E  E   C   U L  T 
Tarde – Palestra  
 
Introdução e contextualização teórica acerca da temática a ser abordada pelo 
palestrante convidado. Profa. Lilian Amaral 
 
Palestrrea Virtual - “O artista como Cartógrafo” – Prof. Dr. Antonio Montesinos, 
Madrid /Bilbao. Experiencias poéticas, cidades/contextos e pesquisa científica.  
 
Estratégias e táticas para ativar o campo / espaço público. 
 
Discussões, reflexos das problemáticas levantadas em torno dos projetos de pesquisa.  
 
27/03 -  Manhã – Percursos urbanos: deambulações, derivas, multisensorialidades. 
Percursos Urbanos: No processo, que vai do se perder ao se (re)orientar, podemos 
identificar três relações espaço-temporais (temporalidades) distintas : orientação, 
desorientação e reorientação. Estas idéias também podem ser vistas através das noções 
de territorialização, desterritorialização e reterritorialização.  
Percursos Urbanos: Atividade de campo tendo contextos urbanos de Goiânia como 
campo de prática e reflexão. Encontros em distintos espaços urbanos. Diários, 
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marcações, registros, postagens, microintervenções e reflexões coletivas no espaço 
público.  
Dispositivo Disparador: CorpoCidade.” Entende-se cartografia [multi]sensorial como um 
processo de apreensão do objeto (neste caso, as cidades contemporâneas) pelo sujeito, 
instaurado por uma dinâmica relacional corporal direta”. 
Definição de Palavras/verbos-chave [ação performativa], mapeamento de espaços e 
possibilidades de conexão poética e investigativa. 
Leituras de fragmentos de textos poéticos e/em espaços urbanos. 
 
Tarde – Palestra  
 
Introdução e contextualização teórica acerca da temática a ser abordada pelo 
palestrante convidado. Profa. Lilian Amaral 
 
Palestra virtual com Martin Groisman. Universidade de Buenos Aires. NHT –
Narrativas Hipertextuales.” Narrativas Artísticas Contemporâneas e espaço urbano”. 
Apresentação de experiências de narrativas audiovisuais e hipertextuais baseadas em 
derivas y percursos realizados na cidade de Buenos Aires. 
 
Reflexões coletivas e comparativas acerca das ações realizadas nos dois espaços 
urbanos: Goiânia e Buenos Aires. 
Observação e análise dos relatos de campo, diários, registros e cartografias como 
potenciais narrativas e discursos poéticos. 
Estabelecer eventuais conexões com o projeto de pesquisa. 
Discussão coletiva. 
 
Abril: 03 e 17 - Interterritorialidade. O caminhar e o mapear como prática estética. A 
cidade como campo de prática performativa . 
 
Leitura: Walkscapes. O caminhar como prática estética. Francesco Careri. 
Leitura: Interterritorialidade: passagens, cartografias e imaginário.  Edições SESC SP. 
Lilian Amaral. UFG/FAV 
 
03/04- Manhã – Palestra 
Introdução e contextualização teórica acerca da temática a ser abordada pelo 
palestrante convidado. Profa. Lilian Amaral 
Prof. Dr. Eber Pires Marzulo. Identidade e Território  
INTERTERRITORIALIDADE: Transversalidades e identidades múltiplas 
Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional.  
Coordenador do GPIT / URGS. 
Discussões sobre pesquisas desenvolvidas em torno de práticas poéticas em espaços 
urbanos pelo GPIT _ Grupo de Pesquisa Identidade e Território da URGS, tendo a 
cidade de Porto Alegre como um espaço e dispositivo disparador das Jornadas de Junho 
de 2013 que levaram as populações urbanas para ocupação de espaços públicos em 
cidades brasileiras.  
Reflexões, debates. 
 
Tarde: Apresentação de vídeos e sites de artistas e coletivos interdisciplinares que 
operam com abordagens no/sobre o território e processos cartográficos em contexto 
nacional e internacional I. 
COLETIVOS DE ARTE: Coalizões temporárias e linguagens híbridas 
Coletivos “Coletivos são sistemas abertos que compartilham informação. Mesmo com 
formatos variados e diferentes modos de composição, coletivos não estão imunes a uma 
condição de trabalho descontínua e instável, nem livres dos eventuais conflitos internos, 
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desentendimentos de ordem política ou afetiva, dificuldades em conciliar o trabalho em 
grupo com carreiras individuais ou gerenciamento e administração [consensuada ou não] 
de alguns projetos colaborativos por um, dois ou mais integrantes”[Mesquita, 2011: 57]. 
 
Coletivos:  Poro. SEU [Semana Experimental Urbana]. Ocupação Prestes Maia / Nova 
Pasta + Coletivos Urbanos, E/Ou [Goto Newton]. iD Bairro/Idensitat, Portes Obertes / 
Salve Cabanyal, Hacktectura, POCS, Mapping the Commons 
http://mappingthecommons.net/pt/;  Frente 3 de Fevereiro 
www.frente3defevereiro.com.br, Crânio Sonante (Skull Souding),   
Circuitos Compartilhados, entre outros. 
Discussão e reflexos  nos projetos poéticos e seminários.  
Elaboração de pré-projeto poético e/ou que envolvam processos de mediação com base 
em pesquisas que dialoguem com aspectos cartográficos. 
 
17/04 - Cartografias afetivas, sonoras, digitais, cognitivas, culturais. 
Manhã: Percursos Urbanos. Encontro em espaço público para realização de pesquisa, 
microintervenções e projeto processual. 
Tarde: Palestra  
Introdução e contextualização teórica acerca da temática a ser abordada pelo 
palestrante convidado. Profa. Lilian Amaral 
Palestra Virtual com Prof. Dr. Josep Cerdá. Universidade de Barcelona.  
Coordenador do Grupo de Pesquisa BR :: AC. Laboratório do Caos. 
Cartografias Sonoras. Cartografias Sociais. Escultura Sonora. Identidades em Trânsito. 
Interterritorialidade.  
Palestra seguida de debates.  
Leitura e discussão de textos. 
Elaboração de pré-projeto poético. 
 
Maio: 8 e 22 - Visibilidade social e visualidade cultural. Da Psicogeografia ao Translugar. 
Cartografia,  tradução urbana e novos patrimônios. 
Leitura: Jesús-Martin Barbeiro. Cartografia Sociais.  
Leitura: Corpografia. Paola Berenstein Jacques  - UFBA 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/165 
Leitura: Walking and Mapping. Artists as Cartographers. Karen o´Rourke 
 
 
08/05 – Manhã: Seminários. Apresentação em duplas de discussões acerca das ideias-
chave abordadas pelos autores indicados na bibliografia para os Seminários.  
Aula expositiva: Apresentação de projetos que envolvem procedimentos e 
metodologias em torno das cartografias artísticas em contexto nacional e internacional II.
Discussões teóricas. 
Elaboração de pré-projetos. 
 
08/05 - Tarde: Palestras 
 1. Profa. Dra. Bia Santos e Profa. Dra. Maribel Domenèc. Universidade Politécnica de 
Valencia. Palestra abordará o Projeto de Pesquisa Científica e intervenção social “Salve 
el Cabanyal/Portes Obertes”. Poéticas urbanas, A[r]tivismo e Novos Meios. 
 2. Palestra com Renata Motta. Diretora da Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico do Estado de São Paulo. Pensando em Redes e Patrimonio 
Contemporâneo. 
Palestras seguidas de discussão. 
Reflexos das discussões e leituras nos projetos poéticos e de pesquisa. 
 
22/05 - Manhã – Percursos Urbanos. Registros, discussões, projeto.  
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Elaboração de projeto – poética, processo, curadoria e contexto. 
 
22/05 - Tarde: Palestra 
Palestra Virtual com Profa. Dra. Liliana Fracasso. Universidade de Turin. Italia.  Da 
psicogeografia ao Trans-lugar. “O lugar Inquieto: arte e cidade em rede”. Abordará 
pesquisas e práticas poéticas em torno de arte pública e novas concepções que 
envolvem relações entre da arte e cidade   
Palestra seguida de discussão coletiva. 
Seminários. Apresentação em duplas de discussões acerca das ideias-chave 
abordadas pelos autores indicados na bibliografia para os Seminários. 
 
Junho: 5 e 26 - Arte e cartografia como processo de tornar visível os fenômenos de 
ordem simbólica e afetiva.  
05/06 – Seminário de Cultura Visual 
Manhã e tarde: Participação obrigatória. Acompanhamento do seminário, 
realização de entrevistas junto a artistas e coletivos transdisciplinares que atuam 
no espaço público/contexto, presentes no Seminário, para elaboração de relatos, 
registros como atividade programada dentro da disciplina. 
Final da tarde: Costuras. Projeto poético/projeto de pesquisa: diálogos. 
26/06 – Aula Final – Cartografias e Territórios [Poéticos] 
Manhã ou tarde: Seminários finais. Apresentação em duplas de discussões acerca das 
ideias-chave abordadas pelos autores adotados ao longo da disciplina e os reflexos e 
reverberações no projeto de pesquisa.. 
Mostra de Processos poéticos. Avaliação. 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 

recursos didáticos a serem empregados em aula) 
Seminários [individual e coletivo], debates, percursos urbanos, aulas expositivas, mostra de projetos, 
publicação. Apresentação, análise crítica e discussão de textos, imagens, vídeos, sites, conferências  
virtuais.  
Elaboração de texto e proposta poética: narrativas, diários, cartografias. 
Aulas expositivas; 
Trabalhos em Grupo. 
Entrevistas, relatórios. 
 
 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 

obtenção do resultado final) 
Mestrandos e Alunos Especiais: (1) Participação (10%); (2) Apresentação em seminário (30%); (3) 
Apresentação em grupo de exemplos visuais cartográficos (20%); (4) Elaboração de texto/justificativa e 
proposta poética ou pedagógica (40%). 
 
Doutorandos: (1) Participação (10%); (2) Apresentação em seminário (20%); (3) Apresentação em grupo 
de exemplos visuais cartográficos (20%); (4) Elaboração de um texto (entre7e 10págs.) (50%).5) Elaboração 
Facultativa de proposta poética ou pedagógica;  
. 
Critérios: 

(1) (a) Frequência (85%, ou seja, dois turnos e pontualidade; (b) disponibilidade/comprometimento com o grupo; 
(c) interação. 
(2) (a) Organização; (b) destaque de ideias principais; (c) diálogo com ideias e associações com 
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temas dos módulos da disciplina; (d) uso de materiais/recursos visuais. 
(3) (a) Seleção e edição de imagens / projetos; (b) articulações  com questões propostas em torno de 
interterritorialidades e cartografias artísticas, culturais e sociais.l 
(4) (a) Seleção inconográfica - Escolha das imagens; (b) desdobramentos e aprofundamento da discussão do 
tema apresentado nas conferencias e articulados aos seminários; (c) aporte estético/poético do trabalho; (d) 
coerência e consistência entre justificativa e proposta 
(5) Doutorandos: (a) explicitação da escolha do texto; (b) explicitação resumida de elementos 
teóricos que fundamentam o trabalho; (c) questionamentos e interrelações entre ideias do texto e 
tópicos da disciplina e/ou projeto de pesquisa. 
 
Artigo para publicação (somente para doutorandos ) 
- mínimo de 07 e máximo de 10 laudas (incluindo bibliografia, tabelas, imagens, etc.) 
- o artigo deve ser elaborado com base na seguinte triangulação: um tema do programa da disciplina, o 
projeto de doutorado e  imagens da cartografia: narrativa, diário visual.
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BULHÕES, Maria Amélia. Web Art e Poéticas do Território. Porto Alegre: Zouk, 2011. 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia?  Tradução Bento Prado Jr e Alberto  

Alonso Muñoz. São Paulo : Editora 34, 1992. 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs.v.1. Rio de Janeiro: Editora 34 Letras,  
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MINELLI, Rodrigo.Mediações, tecnologia e espaço público: panorama crítico de arte  
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