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O mapa [ou] um estudo sobre representações complexas 

Heloisa Neves1 

 

Mapa! Uma palavra tão recorrente em cartografia e arquitetura poderia ter algum tipo 

de relação com projeto, acontecimento, performance, corpo? Hoje em dia existe uma vasta 

bibliografia, em diferentes áreas, interessada no estudo dos mapas. Essas pesquisas vêm da 

geografia, da física, da matemática, da biologia, da química, da filosofia, das artes, da 

arquitetura e das ciências cognitivas. Apesar da definição de mapa variar muito em cada área, 

há algo em comum em todas elas: mapear é representar alguma coisa, seja um espaço, um 

fenômeno ou uma organização corporal. O mundo da representação é extremamente amplo, já 

que representar envolve criação; o que por sua vez está presente em toda e qualquer ação 

cognitiva. Um mapa de uma cidade, de um mundo, da população desse mundo, o desenho 

técnico de uma construção, uma foto, uma pintura, uma instalação, uma performance, uma 

peça de teatro ou a maneira como o corpo se organiza para perceber o mundo são exemplos de 

mapas.  

O mapa cartográfico, por exemplo, pode ser entendido enquanto representação técnica 

geográfica. Busca-se nele o maior grau de objetividade a fim de que qualquer pessoa, em 

qualquer lugar no mundo consiga compreendê-lo da mesma maneira, através de mecanismos 

de organização como padronização de símbolos e uso de escalas; sendo que para a construção 

desse mapa torna-se imprescindível seguir regras e formas pré-determinadas em acordos de 

opinião, a fim de que o entendimento da mensagem ou o processo de comunicação seja 

eficiente. Na arquitetura e urbanismo trabalha-se muito com mapas, ora auxiliando numa 

visualização técnica da área, ora enquanto uma forma de se apresentar visualmente um 

projeto. A ciência também usa a metáfora dos mapas. Especificamente as ciências cognitivas 

vêm usando o mapa em suas pesquisas para entender certos tipos de representação interna 

corporal. O mapa cognitivo é uma forma de representação transitória emergente da relação 

entre objetos e corpo (corpo-mente num continuum).  

Essa diversificação de significados para uma mesma palavra teve seu auge no 

momento em que o mundo trouxe à cena o conceito de rede. Esse conceito impôs uma 

rediscussão do espaço e das relações existentes, tornando-se extremamente relevante discutir 
                                                 
1 Heloisa Neves é Arquiteta e Urbanista pela Unesp/Bauru. Mestre pela Comunicação e Semiótica da PUC/SP. 
Sua pesquisa de mestrado estudou a relação perceptiva corpo e cidade via Ciências Cognitivas e Filosofia. 
Atualmente vem ampliando suas pesquisas pelo estudo de fenômenos colaborativos e interativos na percepção 
corpo-cidade.  
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também como as pessoas estão tecendo novas formas de mapear o mundo que habitam. No 

entanto, todas essas maneiras de se entender mapas dinâmicos, plásticos e interativos sempre 

existiram. Os corpos sempre criaram redes internas, representando-as de alguma forma. No 

entanto, foi a partir do momento em que os modelos ditos contemporâneos2 começaram a 

surgir, que o conceito de mapa tomou maiores proporções. A partir desse momento, muitos 

autores passaram a estudar o tema, fazendo com que a palavra ‘mapa’ pudesse também 

metaforizar alguns tipos de organizações complexas emergentes.  

Dentre todas essas possibilidades de estudar mapas, recortarei nesse estudo o conceito 

e as formas de organização do mapa através da visão de três autores: o filósofo Gilles 

Deleuze3 e os neurocientistas António Damásio4 e Francisco Varela5. António Damásio 

investiga como podemos verificar os mapas internos do corpo, através do estudo de imagens 

mentais e padrões neurais. Gilles Deleuze propõe um conceito filosófico de mapa que busca 

mais o movimento de um fenômeno em processo do que seu resultado final. Francisco Varela 

discute a questão do tempo presente e as possibilidades de visualização de mapas que estão 

sempre se atualizando, além de suas formas de organização. Falando mais especificamente 

sobre a relação entre o conceito de mapa de Deleuze e Damásio, ressalto que embora estes 

autores trabalhem com diferentes níveis de descrição, esse estudo os relaciona por entender 

que o mundo contemporâneo está em constante construção e movimento (tanto do ponto de 

vista macro quanto micro); sendo entendido portanto enquanto algo que se constrói 

juntamente com os pensamentos dos corpos que o habitam. Isto é, o mundo se constrói a 

partir da relação entre mapas externos (descritos por Deleuze) e mapas internos (descritos por 

Damásio) e, embora os autores não partam dos mesmos pressupostos apontam para uma 

possível sintonia e coerência, mostrando ao final que não há uma dualidade radical entre 

‘dentro’ e ‘fora’, mas sim, fluxos inestancáveis.   

 Para António Damásio, a palavra mapa é inevitável e irresistível nas discussões da 

neurologia. Segundo o cientista, mapa pode ser definido enquanto um padrão neural ou uma 

representação da forma como o corpo se organiza para perceber um objeto externo ou 

                                                 
2 Organizações complexas emergentes, conceito de rede, caos, dentre outros. 
3 Gilles Deleuze, filósofo francês. Sua obra foi escrita, basicamente, entre os anos de 1960 e 1990. Debruçou-se 
fundamentalmente sobre a questão da complexidade, analisando movimento e multiplicidade. Criou muitos 
conceitos que botaram em cheque questões filosóficas tradicionais. 
4 António Damásio é neurocientista e neurobiólogo, estuda os processos de consciência, imagem corporal, 
percepção corpo-ambiente, emoção e sentimentos. 
5 Francisco Varela foi neurologista e grande estudioso da relação corpo ambiente, juntamente com Humberto 
Maturana criou a teoria da ‘autopoiese’ a qual rompe a barreira conceitual entre corpo e ambiente. Além disso, 
Varela era adepto da meditação e tentou entender como seu corpo se organizava no momento em que a estava 
praticando.  
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interno6. Os mapas são parâmetros necessários para que um objeto seja percebido, ou seja, são 

diagramas executados a partir da percepção desse objeto. Cada corpo-cérebro7 possui sua 

própria estrutura interna e, portanto, cada objeto será percebido a sua maneira. “Quando as 

partículas de luz conhecidas como fótons atingem a retina em um padrão relacionado a um 

objeto específico, as células nervosas ativadas nesse padrão – digamos, um círculo ou uma 

cruz – constituem um mapa neural transitório.” (DAMÁSIO, Antonio. 1999, p.407). Se 

prosseguirmos com o que diz Damásio, entenderemos que existe uma noção legítima de 

padrão e de correspondência entre o que é mapeado e o mapa, mas essa correspondência não 

se dá ponto a ponto, permitindo com que o mapa não necessite ser fiel ao objeto em questão. 

O cérebro é um sistema criativo que constrói mapas através de seus próprios parâmetros e de 

sua própria estrutura interna. Ao invés de refletir ‘fielmente’ o ambiente que o circunda, cada 

cérebro constrói mapas desse ambiente usando seus próprios parâmetros e sua própria 

estrutura interna, criando assim, em certo sentido, um mundo único. Isso não se estabelece 

como um problema já que enxergar o mundo por metáforas é inevitável (LAKOFF e 

JOHNSON, 1999). Podemos dizer, então, que construir mapas é construir representações. No 

entanto, é preciso esclarecer o significado da palavra representação.  

Damásio tem uma grande preocupação em esclarecer esse termo por ser, segundo ele, 

um termo problemático, mas praticamente inevitável em discussões como essas. A forma 

tradicional de entender representação é entender que a imagem mental que alguém tem de um 

rosto específico é uma representação, assim como os padrões neurais que surgem durante o 

processamento perceptivo-motor desse rosto, em diversas regiões do cérebro - visuais, 

sômato-sensitivas e motoras. Essa forma nos parece bastante clara e não muito diferente de 

tudo que já vimos e significa simplesmente um padrão relacionado a algo, seja esse algo uma 

imagem mental ou um conjunto coerente de atividades neurais em uma região cerebral 

específica. A questão fundamental para Damásio e que transfiro a seguir na íntegra por ser um 

trecho muito esclarecedor é que:  

 

“O problema com o termo representação não é a ambigüidade, já que todos 

podem deduzir o que ele significa, mas a implicação de que, de algum modo, 

a imagem mental ou o padrão neural8 representa com algum grau de 

fidelidade, na mente e no cérebro, o objeto ao qual a representação se refere, 

                                                 
6 Trabalharemos aqui nessa pesquisa somente com a percepção de objetos externos.  
7 Importante frisar a relação entre corpo, mente e cérebro. Em qualquer momento desta pesquisa, ao se falar de 
corpo, inevitavelmente estaremos falando juntamente de cérebro e mente.   
8 Aqui nessa pesquisa, padrão neural deverá ser entendido enquanto mapa. 
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como se a estrutura do objeto fosse reproduzida na representação. Quando 

uso a palavra representação, não é isso que estou sugerindo. Não tenho idéia 

de quanto os padrões neurais e as imagens mentais correspondentes são 

criações do cérebro tanto quanto produtos da realidade externa que levou à 

sua criação. Quando você e eu olhamos para um objeto exterior a nós, cada 

um forma imagens comparáveis em seu cérebro. Sabemos disso muito bem, 

pois você e eu podemos descrever o objeto de maneiras muito semelhantes, 

nos mínimos detalhes. Mas isso não quer dizer que as imagens que vemos 

sejam a cópia do objeto lá fora, qualquer que seja sua aparência. Em termos 

absolutos não conhecemos essa aparência. A imagem que vemos baseia-se 

em mudanças que ocorreram em nosso organismo – incluindo a parte do 

organismo chamada cérebro – quando a estrutura física do objeto interagiu 

com o corpo. Os mecanismos sinalizadores de toda nossa estrutura corporal – 

pele, músculos, retina etc. – ajudam a construir padrões neurais que mapeiam 

a interação do organismo com o objeto. Os padrões neurais são construídos 

segundo as convenções próprias do cérebro, e são obtidos transitoriamente 

nas diversas regiões sensoriais e motoras do cérebro que são apropriadas ao 

processamento de sinais provenientes de regiões corporais específicas, 

digamos, pele, músculos ou retina. A construção desses padrões neurais ou 

mapas baseia-se na seleção momentânea de neurônios e circuitos 

mobilizados pela interação.” (DAMÁSIO, 1999, p.405) 

 

Portanto, as imagens que cada um de nós vê em sua mente não são cópias do objeto 

específico, mas imagens das interações entre cada um de nós e um objeto que mobilizou esse 

organismo, construídas através de mapas que se formam segundo a estrutura individual 

daquele corpo. É nesse momento que a representação se forma e é conhecida pelos corpos, 

criando assim um mapa do objeto em tempo real e não uma relação simbólica pré-

estabelecida. “Não é que criamos filmes, somos o próprio filme.” (DAMÁSIO, 1999, p.23). A 

representação de algum objeto é feita em tempo real, caso contrário não existe mais, é muito 

efêmera. Portanto, estamos o tempo todo gerando mapas, os quais são constantemente 

modificados. Por esse motivo, Damásio diz que somos a própria música enquanto ela está a 

tocar. Nós somos a própria representação enquanto ela está sendo feita. A partir do momento 

em que admitimos que as ações são a própria representação, concluímos que, apesar dos 
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objetos existirem realmente, a estrutura e as propriedades da imagem que vemos são 

construções em tempo real, realizadas pelo cérebro e inspiradas por um objeto.  

Possuindo uma afinidade teórica com Damásio, Alan Berthoz9 diz que o mapa é a ação 

de uma percepção simulada dentro de nós. Sendo assim, ele é a representação mais primária, é 

a própria ação experienciada. Não há, portanto, um retrato do cérebro que seja transferido do 

objeto para a retina e desta para o cérebro. O que existe é um conjunto de correspondências 

entre características físicas do objeto e modos de reação do organismo, segundo os quais uma 

imagem gerada internamente é construída. E, como do ponto de vista biológico, os seres 

humanos são suficientemente semelhantes, podemos aceitar sem hesitar a idéia convencional 

de que formamos a imagem de uma coisa específica. Mas isso não é verdade. Cada corpo 

representa o mundo através de mapeamentos diferenciados, porque cada corpo organiza a sua 

estrutura de uma forma diferenciada. Como bem lembra Margaret Werthein (2001) quando 

fala da diferença existente entre o período Barroco e o período Renascentista, o qual tentava 

extrair a imagem mais realista possível, como se isso fosse possível.  

 

“A partir do momento que é a minha mão que está pintando o quadro e não a 

sua, a diferença e a subjetividade já está imposta. Não existe objetividade na 

criação das ditas representações. Além disso, a representação no fundo não 

pode ser fiel, porque foram meus olhos que viram a paisagem a ser pintada e 

não os seus. Como saberemos qual dos dois olhos é o que enxerga a 

verdadeira paisagem?” (WERTHEIN, 2001, p.57)  

 

Tudo que vemos, percebemos e representamos são meras alucinações da mente, não 

existe uma verdade. Cada vez que alguém olha para uma pessoa querida, e ela pode estar a 10 

cm de distância, ainda assim sua imagem nunca será real porque virá misturada com tudo que 

esse alguém pensa sobre ela, todas as sensações que já teve dela e como gostaria que ela 

fosse. Pode parecer estranho, mas tudo que vemos ou tocamos, ou todas as pessoas que 

amamos, não podem ser reais nunca. Existe uma impossibilidade de ver verdadeiramente, de 

conhecer verdadeiramente e de compreender o outro. O real é sempre impossível, portanto 

cabe-nos a possibilidade de criar situações que possam ser chamadas de real.  

                                                 
9 Alan Berthoz é biólogo e se preocupa com a questão do movimento enquanto ignição para processos 
comunicativos. 
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Partindo desse ponto de vista, ‘mapear’ não significaria somente cartografar uma 

cidade ou um país, desenhar Atlas mundiais ou mapas do tipo Google Earth10. Mapear é 

buscar entender como o homem encontra e compreende o mundo enquanto ele acontece. Para 

a construção de mapas, duas palavras são muito importantes: processo e interatividade. 

Processo porque o mapa é uma forma de visualização que contém as modificações que o 

objeto vai adquirindo, o que seria seu próprio processo evolutivo. Interatividade porque um 

mapa nunca se faz objetivamente, sempre existe a interação entre a singularidade de um corpo 

e a objetualidade de um objeto. Além disso, as palavras processo e interatividade andam 

sempre juntas porque, enquanto estamos em processo, as informações estão em constante 

movimento, e os corpos e ambientes estão interagindo constantemente. Portanto, as interações 

já estão agindo em tempo real sobre o processo que está se formando.   

A partir do ponto de vista e das pesquisas sobre os mapas internos de Damásio, 

explícitos acima, discorreremos sobre os mapas externos de Deleuze na tentativa de fazer uma 

possível ponte coerente entre essas duas maneiras de analisar o trânsito entre corpo e objeto. 

Para Gilles Deleuze, o mapa seria uma representação “inteiramente voltada para uma 

experimentação ancorada no real, na ação. O mapa não reproduz um inconsciente fechado 

sobre ele mesmo, ele o constrói.” (DELEUZE, GUATTARI, 2002, p.22). O mapa entendido 

por Deleuze nunca deve voltar a si mesmo, não deve dar passos atrás porque o passado já foi 

modificado; não existe reversibilidade.  Deleuze vai um pouco além nessa discussão fazendo 

uma comparação com outra forma de representar, a qual denomina decalque. Para Deleuze 

segundo palavras de Paola Berestein Jacques, o mapa é mais o “processo que a imagem 

formal, é o próprio movimento, o germinar, o crescimento, o ímpeto.” (JACQUES, 2003, 

p.108). Já no decalque, a imagem cristalizada e sem movimento temporal é o produto obtido. 

A forma do mapa se difere da forma da pintura ou da fotografia porque o mapa possui uma 

estrutura caótica, absolutamente não-hierárquica e potencialmente libertária a qual Deleuze 

chama de rizoma e a fotografia ou pintura, em oposição, são decalques. O decalque é a forma 

reprodutiva ao infinito, é recalcar o que já está feito, repetido, cristalizado. O decalque age 

como um modelo, enquanto o mapa age como processo, revertendo o modelo e criando sua 

estrutura. Trata-se então de um modelo que se entranha, e do processo que se alonga, rompe e 

retoma. A partir dessa diferença entre mapa e decalque, Deleuze nos propõe um jeito novo de 

olhar para a representação no mundo atual, englobando o movimento constante e um tempo 

                                                 
10 Representaçõs produzidas por um programa desenvolvido e distribuído pelo Google cuja função é apresentar 
um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de fotografias de satélite obtidas em fontes 
diversas. O programa pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e fotos de satélite 
ou como um simulador das diversas paisagens presentes no planeta Terra. 
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simultâneo e mais veloz. Para ele, representar algo não é fixar imagens, mas deixar que elas 

contenham o seu próprio movimento e processo. O mapa, portanto, constrói estruturas abertas 

e não algo sobre ele mesmo, ele se constrói, contribuindo assim para a conexão e para sua 

abertura máxima sobre o espaço. Segundo Deleuze:  

 

“O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser 

rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser 

preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. Pode-se 

desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como 

uma ação política ou como uma meditação.” (DELEUZE e GUATTARI, 

2002, p.42). 

 

E, continuando com a tentativa de busca de um mapa deleuziano, diz Hakim Bey11, na 

sua lógica da TAZ: somente a mente é capaz de produzir um mapa 1:1, tão real quanto o 

próprio real. Os mapas representam formas móveis de construção e organização, ações a 

serem construídas. É através deles que desenhamos nossas conexões, alongamos nosso espaço 

e atualizamos nosso modo organizacional. Se o mapa é a própria representação da ação de 

perceber algo, representar (ou como diria Deleuze, ter um pensamento ou uma idéia de 

alguma coisa) é recriar essa coisa como se fosse pela primeira vez, colocando em cheque a 

visão de representação enquanto reprodução do objeto externo. Deleuze e Guattari (1992) 

entendem que o mundo, assim como a nossa mente, é puro caos e aceitar que um mundo pré-

estabelecido (ou pré-representado) não existe é difícil porque nos coloca numa posição 

dolorosa. “Nada é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que escapa a si 

mesmo, idéias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento 

ou precipitadas em outras, que também não dominamos. (...) Perdemos sem cessar nossas 

idéias. É por isso que queremos tanto agarrar-nos a opiniões prontas.” (DELEUZE e 

GUATTARI, 1992, p.259). Agarrar-nos a opiniões prontas parece mais fácil, mas isso é algo 

totalmente impossível. O corpo cria o mundo e a si mesmo, a todo momento. Não existem 

representações prontas porque elas estão sendo formuladas juntamente com a construção do 

                                                 
11 Hakim Bey é uma personalidade bastante inusitada. Bastante misterioso, considerado por alguns como profeta 
do caos ou um filósofo político atual. Criou um conceito bastante conhecido, a Zona Autônoma Temporária 
(TAZ), zona esta onde fenômenos emergentes e temporários, independentes do controle político e intelectual 
podem surgir. Zona que se caracteriza por movimentos efêmeros e cuja principal identidade é não ter um líder ou 
uma estrutura hierárquica. 
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mundo e de nós mesmos. Deleuze, embebido por Cézanne, completa que quando 

representamos um objeto o estamos construindo ao mesmo tempo: “Há um minuto do mundo 

que passa, não o conservaremos sem transformarmos nele. Não estamos no mundo, tornamo-

nos mundo, nós nos tornamos, contemplando-o.” (DELEUZE e GUATTARI, 1992, p.220). 

Estes questionamentos sobre a representação sempre povoaram a mente dos 

pensadores, afinal representar é um processo extremamente antigo na linha da evolução. No 

entanto, a representação, até pouco tempo, era entendida somente por dois pontos de vista. 

Francisco Varela (1991) faz um breve histórico sobre essas formas de estudar um objeto, 

agregando a elas uma terceira maneira de se pensar a representação. Essa terceira forma de 

enxergar o objeto de estudo vai ao encontro aos mapas de Damásio e Deleuze. Segundo 

Varela, em sua breve retrospectiva, há alguns anos havia apenas duas maneiras de entender o 

processo de representação-mapeamento executado pelos corpos: através do realismo e do 

idealismo. Ainda hoje elas são utilizadas, embora já bastante bombardeadas por essa nova 

linha de possibilidade que apresentei acima que discorda tanto do realismo quanto do 

idealismo. Os realistas apostam na idéia de que o mundo possui propriedades pré-

estabelecidas e o processo de percepção e representação desse mundo nada mais seria do que 

receber imagens que já estão prontas, simbolizá-las e devolver ao mundo. Imaginam que “o 

mundo lá fora tem propriedades pré-estabelecidas e estas existem antes da imagem que se 

forma no sistema cognitivo, cuja tarefa é recuperá-las convenientemente seja através de 

símbolos ou de estados subsimbólicos globais.” (VARELA, THOMPSON e ROSCH, 1991, 

p.205). Já os idealistas acreditam que o mundo em realidade não ‘existe’, que não é possível 

ter acesso ao mundo a não ser através das representações subjetivas. Pensando dessa maneira, 

não temos a menor idéia daquilo que o mundo exterior seja, exceto que é uma criação interna 

de todos os corpos. Pensando através desse ponto de vista, “o sistema cognitivo projeta o seu 

próprio mundo e a realidade aparente deste mundo é meramente uma reflexão de leis internas 

do sistema.” (VARELA, THOMPSON e ROSCH, 1991, p.205).  

Essas duas visões se distanciam bastante deste estudo, já que os autores aqui estudados 

acreditam que a percepção se encontra na emergência12 de uma ação entre o mundo e o corpo-

mente. Não se pode ter a noção de que existe um ambiente pré-dado, independente. Nem ao 

menos se pode esperar que exista um homúnculo13 no cérebro à espera desse mundo já pronto. 

                                                 
12 Abordagem que passou a interessar a comunidade cientifica na década de 70, a partir da descoberta de idéias 
auto-organizativas em física e na matemática não-linear. A emergência é o surgimento da conexão de elementos 
componentes que apropriadamente conectados, apresentarão interessantes propriedades globais. 
13  Acreditava-se, anteriormente, que a relação entre corpo e cérebro era feita através de um organismo humano 
em miniatura (homúnculo), o qual fazia a correspondência entre o cortex cerebral e as diferentes partes do corpo. 
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Um ambiente não pode ser entendido separadamente de um corpo. Os objetos não estão ‘lá 

fora’, livres das capacidades perceptuais e cognitivas, assim como não estão ‘aqui dentro’, 

independentes do mundo cultural e biológico que nos rodeia. Ou seja, a espécie especifica seu 

próprio domínio a ser resolvido, fazendo assim com que seu ambiente possa emergir. 

 

 “Em outras palavras, essa relação consiste em descobrir os alicerces 

biológicos da curiosa capacidade que nós, humanos, possuímos de construir 

não só os padrões mentais de um objeto – as imagens de pessoas, lugares, 

melodias e de suas relações; em suma as imagens mentais, integradas no 

tempo e no espaço, de algo a ser conhecido - , mas também os padrões 

mentais que transmitem, de maneira automática e natural, o sentido de um 

self no ato de conhecer.” (DAMÁSIO, 1999, p.27) 

 

Existe uma co-determinação entre os seres vivos e seu ambiente. Por exemplo, a cor 

das flores parece ter co-evoluído com a visão das abelhas, sensível à luz ultravioleta. Essa 

visão de representação enquanto emergência de uma ação é relativamente recente e surgiu no 

momento em que a existência de um mundo com propriedades pré-estabelecidas foi 

questionada, já que não fazia mais sentido pensar em um mundo estático à espera que fosse 

reproduzido através das mentes. O questionamento de um mundo pré-dado, por sua vez, teve 

inicio a partir do momento em que a ciência começou a descobrir os pormenores dos 

mecanismos corporais responsáveis pela recepção desse mundo, ou seja, os mecanismos do 

cérebro que recebiam um mundo em movimento e interagiam com ele. Sendo assim, o 

mapeamento não é uma visualização de um mundo pronto (visão realista) e nem uma 

visualização de algo que se cria dentro de um corpo (visão idealista). O mapa deve estar 

locado sempre no ‘entre’. Nem objetivo nem subjetivo; nem corporal, nem espacial; nem 

experiencial, nem representacional. Entre uma coisa e outra, sem que haja exclusão de 

qualquer elemento. Sendo assim, ele deveria possuir as seguintes localizações e formas: 

 

1 Estar locado entre o objetivo e o subjetivo; incorporando autor, observador e ambiente14 

da experiência; 

2 Não pré-determinar regras; 

3 Incluir o movimento, o tempo e a plasticidade15; 

                                                 
14 Ambiente entendido enquanto tudo que está ao redor do corpo: espaço, cultura, objetos etc. 
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4 Relacionar corpo e espaço, experiência sempre mutável e representação; 

5 Não buscar o símbolo pronto, mas a sua construção; 

6 Na busca pela percepção, buscar mais o fenômeno em si do que seu resultado. 

 

O mapa possui uma organização complexa, que se forma no momento do ato 

experiencial. No entanto, apesar da dificuldade em visualizarmos sua estrutura e 

comportamento, ele possui, em alguns casos, formas muito claras e lúdicas. Isso nos leva a 

entendê-lo por caminhos mais facilitados. A mapografia vai além de uma simples rota que nos 

leva do ponto “A” ao ponto “B”. O mapa é um veículo da imaginação e nos leva a lugares 

fantásticos, como descreve Katharine Harmon. (2004, p.10 e 11). Ela nos conta de quando 

ainda adolescente, imaginava mapas, enquanto estava deitava em sua cama olhando as marcas 

de umidade no teto, imaginando países sem ainda conhecer todas as fronteiras. Qualquer 

criança pode olhar para um mapa assim e deixar a imaginação correr solta. Não raro, 

realizamos uma cartografia na mente e nem nos damos conta. Se pegarmos um carro e 

viajarmos de uma cidade a outra tirando fotos dos lugares que chamaram à atenção, estaremos 

fazendo um mapa, estaremos escolhendo imagens possíveis, mapeando acontecimentos muito 

subjetivos; colocando em tensão as informações que, intencionalmente estão chegando até nós 

e que podem ser captadas pelos órgãos sensoriais.  

Por um caminho um pouco diferente, mas auxiliando no entendimento do mapa, 

Hakim Bey inclui ao mapa atributos tecnológicos de rede virtual:  

 

“Abra um mapa do território; sobre ele, coloque um mapa das mudanças 

políticas; sobre ele, ponha um mapa da internet, especialmente da contra-net, 

com uma ênfase no fluxo clandestino de informações e logística; e, por 

último, sobre tudo isso, o mapa 1:1 da imaginação criativa, estética, valores. 

A malha resultante ganha vida, animada por inesperados redemoinhos e 

explosões de energia, coagulações de luz, túneis secretos, surpresas.” (BEY, 

2004, p.29) 

 

Essa discussão sobre o termo mapa tornou-se tão relevante nos dias atuais, que alguns 

pensadores passaram a rever a própria utilização da palavra representação, a fim de que a 

confusão conceitual fosse minimizada. Para alguns deles como Francisco Varela, António 

                                                                                                                                                         
15 Capacidade de adquirir diversas formas, grande poder de maleabilidade e facilidade de transformação. 
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Damásio, Gilles Deleuze, Vilayanur Ramachandran16 e até mesmo Michel Foucault, dentre 

tantos outros; a palavra representação é muito carregada de usos pejorativos, dificultando o 

entendimento dessa nova maneira de entender o ato representacional. Sendo assim, o termo 

deveria ser transformado para que a idéia de representação enquanto uma simples relação 

entre objeto e sua imagem correspondente pudesse ser alargada. Francisco Varela (1999), por 

exemplo, propôs o termo enação em substituição à palavra representação. Por enativo, 

entende-se uma nova orientação da cognição, que provém do verbo inglês to enact (que 

significa pôr em execução). A partir dessa proposta, deseja-se enfatizar a crescente convicção 

de que a cognição não é a representação de um mundo pré-dado por uma mente pré-dada, mas 

sim aquela a partir de um mundo e uma mente que se põem em ação, a partir de uma história 

da variedade de ações que um ser realiza no mundo. A teoria da enação conduz à idéia de uma 

especificação mútua de assunto e objeto. Dizer que a percepção está contida em uma ação é 

admitir que o que é percebido, a essa extensão, é constituído. A idéia do movimento enativo é 

que seja a própria ação no mundo e não uma representação dele. Martin Heidegger já preferia 

usar a palavra a-presentação ao invés de representação buscando clarear o conceito. 

Há um desenho infantil chamado “A Mansão Foster para Amigos Imaginários" 

(MCCRACKEN, 2005), que trabalha muito bem essa questão de um mundo unificado para as 

ações e pensamentos porque propõe a representação enquanto ação. O desenho se passa numa 

mansão, onde as crianças espacializam amigos imaginários conforme vão criando-os em suas 

mentes. Elas podem espacializar tudo que estão pensando, no momento em que estão 

pensando. Você pode imaginar quantos ‘bichos’ estranhos surgem! Um deles chama muita 

atenção: o amigo imaginário "Côco". A imagem é uma galinha com cabeça de coqueiro e 

barriga de avião. Pode-se imaginar que mapa fantástico passou na cabeça dessa criança que 

criou o Côco. É possível identificar uma relação entre a palavra côco e o cacarejo da galinha: 

cocoricó. O interessante é que não existe uma separação entre perceber uma coisa e já 

representá-la. Cada criança mapeia e representa em tempo real, e a sua maneira, o que está 

pensando ou vendo naquele momento. Esse tipo de mapeamento nada mais é do que o 

testemunho do que estão sentindo naquele momento. Portanto, estamos trabalhando com o 

momento presente do fenômeno e suas implicações sensitivas e não mais com o mapeamento 

de conseqüências.  

Discussões parecidas vêm sendo realizadas exaustivamente na arte contemporânea, 

buscando-se uma nova maneira de trabalhar a imagem representativa. Gostaria, portanto, de 

                                                 
16 Vilayanur Ramachandran é neurocientista com trabalhos na área de percepção, consciência e imagem corporal. 
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registrar aqui alguns trechos de textos que chegaram até mim via grupo de discussão de e-

mail, que são relevantes à pesquisa. Os trechos transcritos são de artistas pertencentes ao 

coletivo de arte Rés do Chão17, onde é bastante perceptível a busca por uma nova forma de 

representação: 

 

“Voltando de Belém há mais ou menos um ano, depois do encontro Arte-

Rito-Rua-Güerra, eu tentava encontrar um caminho para falar sobre os 

registros, em Metz, para onde viajaria dois dias depois, e fui encontrando 

justamente algumas pistas nessas cartas, que vim lendo no avião (...) Diz a 

vampira a sua filha: toma a sopa rápido, filhinha, senão coagula’, dizia Lygia 

Clark. Foi muito emocionante ler essas palavras de Lygia Clark estando eu 

sobrevoando a Amazônia, e ainda totalmente marcada pelo ritual que havia 

passado no jardim de Mametu. Senti, na hora, que havia encontrado algo 

concentrado ali, que me permitia chegar mais perto das últimas experiências. 

(...) Não pretendo chegar a uma solução para os problemas levantados, mas 

creio que a coagulação da sopa da vampira da anedota de Lygia Clark revela 

esse desejo louco de ‘trocar a imagem’, de fazer outros registros, fabricar 

outros indícios, des-cristalizar situações, com tal urgência e velocidade que é 

impossível a sopa talhar. Acelerar, trabalhar a dissolução dos indícios. 

Recolher os fósseis como se ainda quentes. Retomar as situações a quente 

[como a pele do galo que despelei naquela manhã linda de sábado, sob as 

folhas sagradas de Mametu]. (...) a operação poética se reduz ao exercício, 

sempre tentar, arriscar, manter a trama tensa. As ações repetidas nos 

diferentes lugares e situações com ligeiros detournements, ligeiras mudanças 

de partitura, manifesta a tendência ao exercício constante, o registro como o 

instrumento de trabalho o mais justo, mas aquele que, ao mesmo tempo, traz 

toda uma sorte de problemas, pois cria e recria as relações afetivas em torno 

de situações atuais e das temporalidades recém-caídas no passado.” (RÉS 

DO CHÃO, 2006) 

 

                                                 
17 Coletivo de Arte formado por artistas contemporâneos que geralmente retomam a discussão do processo e da 
representação enquanto o próprio fenômeno. Trecho de discussão via e-mail realizado pelo Rés, recebido no dia 
03/10/2006 às 06:51. Esse trecho, especificamente resume uma conversa entre Edson Barrus e Cecília Cotrim. 
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Através dos fragmentos acima, percebemos a grande preocupação de alguns artistas 

com a representação enquanto processo, relato de experiência, documento de trabalho. Com a 

preocupação em não deixar o momento exato se perder. A busca é mais por uma realidade in 

vivo, do que pela construção de uma matriz; por uma construção que nunca terá fim porque o 

processo não o tem. A obra é realizada, discutida, refeita, criando-se uma situação onde o 

tempo não corresponde mais a uma seqüência linear.  

A arte contemporânea e, aos poucos a arquitetura, vêm se apropriando dessa nova 

maneira de se pensar a representação. Iniciaram esse caminho buscando uma maior 

interatividade e quebra de fronteiras dentro-fora e encontraram uma discussão mais profunda. 

Todos eles se depararam com a impossibilidade da soberania absoluta das representações 

simbólicas, do tempo linear e da memória histórica. Isso porque, cada vez mais, as buscas 

tiveram que incluir as preocupações com métodos de tempo real, tempos sobrepostos, 

experiências únicas e efêmeras, interatividade (acima de tudo). Uma arquiteta que sempre 

trabalhou muito bem essa relação interativa do corpo, espaço e construção de ambos foi Lina 

Bo Bardi,18 que ao construir o Sesc Pompéia, levou seu escritório para a obra, desenhando 

seus projetos in loco, conforme a obra ia pedindo. Não ditava um mundo a ser reproduzido, 

mas sim o projetava conforme seu ritmo e necessidades. Isso seria um exemplo de interação 

entre mundo externo e interno, construção e criação processadas juntas. Um mapa de processo 

que se constrói em tempo real, assim como os corpos já fazem há algum tempo e que somente 

agora estamos percebendo. 

 

 

 

Como então ficaria a arte e a arquitetura frente às propostas de uma nova forma de 

representação? Elas deveriam substituir a representação pela presença, por uma poética que 

não se comprometa, que não faça decalque? Que seja puro processo? Deve-se trabalhar no 

sentido de uma arte temporária, por uma busca do desaparecimento, uma presença 

evanescente, uma nova entrada através de outra parte do rizoma? Estamos no caminho para 

encontrar a criatividade não-mediada?  

 

“Onde poderíamos encontrar as sementes – ervas daninhas brotando entre as 

rachaduras das nossas calçadas – desse outro mundo para nosso mundo? As 

                                                 
18 Arquiteta italiana, naturalizada brasileira. Construiu importantes obras, ressaltando acima de tudo a brasilidade 
e os costumes de cada espaço a ser construído.  
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pistas, a direção correta? Um dedo apontando para a lua? (...) A arte do 

mundo da arte tornou-se uma mercadoria. Porém, ainda mais complexa é a 

questão da representação em si, e a recusa de toda mediação. (...) A mediação 

é difícil de ser superada, mas a remoção de todas as barreiras entre artistas e 

‘usuários’ da arte tenderá a uma condição na qual o artista não é um tipo 

especial de pessoa, mas toda pessoa é um tipo especial de artista.” (BEY, 

2004, p.68) 

 

Considerando-se então que o mapa é mais do que uma representação formal, 

aproximando-se mais da ação presente do que de uma imagem simbólica dela, podemos 

concluir que o mapa é algo intrínseco a cada um de nós porque os corpos criam imagens 

mentais independentes das vontades individuais. Possuímos um aparato biológico que faz 

com que percebamos algumas coisas e outras não, mas não temos como não imaginar, como 

não criar. Fazemos o filme de nossa vida enquanto ela acontece. A busca pelos mapas é 

também uma busca pelo atual, movente, fluído, dinâmico, simultâneo, é a busca por 

representar a própria história dos corpos. Vilayanur Ramachandran faz uma brincadeira em 

um de seus livros, dizendo que Deus tem uma predileção exagerada por mapas, o que o leva a 

concluir que Deus provavelmente seja um cartógrafo. Ele fundamenta sua brincadeira na 

abundância de mapas existentes em toda parte do cérebro. “Por exemplo, há mais de trinta 

mapas diferentes envolvidos só com a visão. Da mesma forma, para sensações táteis ou  

somáticas – percepção sensorial de toque, articulações e músculos – existem vários mapas.” 

Sendo assim, se Deus for realmente um cartógrafo, estamos imersos em um mundo repleto de 

ações-mapas. 
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Apêndice [ou] o mapa do mapa 

O mapa das Pedras 

No filme “O Fabuloso Destino de Amélie Pollan” (JEUNET, 2001), a personagem Amélie, 

cria para si uma vida de contos de fada, acredita nela e a partir disso transforma seu mundo. 

Como uma rota, restam as pedras que vai recolhendo pelos lugares que passa e que se tornam 

seu próprio ‘mapa de vida’. Pelas pedras, que compõem seu mapa, Amélie sabe por onde 

passou e o que sentiu ao estar em cada lugar. As pedras se tornam assim, um mapeamento de 

sua mente e do movimento de seu corpo, assumindo a forma de seu mapa. Além disso, são um 

meio de transporte entre os dois mundos que se mesclam em sua vida: o externo e o interno. 

As pedras de Amélie são seu mapa. Existe um momento em que ela joga fora as pedras que 

possui, mostrando que sua escolha foi feita, um mapa possível foi apagado, e ela não quer 

mais viver no mundo “verde e vermelho”, apesar de nem assim conseguir essa proeza 19. Para 

Amélie, assim como para qualquer ser humano, desistir do mundo imaginário é tarefa 

impossível. 

 

 

O mapa da Pantera Cor de Rosa 

O exemplo de Amélie pode ser alargado quando colocamos lado a lado com o personagem de 

desenho animado, a Pantera Cor-de-Rosa. Ela possui também um mundo muito particular, 

enxergando tudo que está à sua volta em cor-de-rosa. Ela não reproduz um mundo, mas pinta 

o mundo com sua cor, rosa sobre rosa, “é seu devir-mundo” (DELEUZE e GUATTARI, 

2002, p.25), fazendo com que um desejo que se encontra constantemente dentro dela, exploda 

                                                 
19 Durante todo o filme e nas ocasiões em que as cenas são vistas pelo olhar de Amélie, as cores verde e 
vermelho se destacam perceptivamente. 
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a barreira, e se torne atual. Para a Pantera, a forma do mapa é a própria cor com a qual ela 

constantemente colore o mundo. 

 

 

O mapa da Carne 

No filme “Amnésia” (NOLAN, 2002), tem-se um mapa em forma de desenho tatuado sobre a 

pele, é o ‘mapa da carne’. Nele vemos um mapa feito no próprio corpo, mapa interativo e 

mutante, que tem a função de fazer lembrar ao homem desmemoriado as instruções a serem 

seguidas em cada dia de sua vida. E como muitas das informações desse homem ficam 

esquecidas como rastros perdidos, nota-se que ele brinca de possibilidades de vida, brinca de 

a cada dia escolher uma entrada diferente. Constata-se aqui um mapa que se atualiza 

diariamente através das tatuagens, decalques de uma representação imagética. Um mapa que 

não deixa rastro. Uma clara relação de tempos é exposta já que o homem não tem uma 

seqüência linear de sua história, vive do descontínuo, vive em diversos tempos, se conectando 

por qualquer um deles. Não há reversibilidade, há uma busca de referências do passado, que 

já se encontram borradas com o presente e, a partir delas, uma continuação. 

O mapa Virtual 

Se partirmos para ambientes virtuais, descobriremos uma infinidade de mapas: desde rotas de 

operações piratas até mapas cuja forma vai ao encontro de fractais. No livro TAZ (BEY, 

2005, p.11), Hakim Bey descreve um ‘mapa de operação pirata’. No século XVIII, os piratas 

e corsários montaram uma rede de informações sobre o globo que funcionava de forma 

admirável. Essa rede se formava por ilhas, esconderijos secretos onde os navios piratas 

podiam se abastecer com água e alimento, e assim continuar vivendo por entre as brechas do 

mundo. Os assassins (seita muçulmana que no século XI assassinava líderes cristãos), 

também descrito por Bey, criaram um ‘mapa do mundo paralelo’. Esse mapa consistia em 

uma rede de remotos castelos em vales montanhosos, distantes e invulneráveis a invasões. 
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Tais castelos eram conectados por um fluxo de informações conduzidas por agentes secretos, 

os quais estavam em guerra com todos os governos. Eis aqui dois mapas bastante 

contemporâneos por existirem graças às brechas do sistema, assim como fazem hoje o 

hackers na internet. Este mapa pode também ser chamado máquina de guerra20, a qual 

conquista sem ser notada e se move antes de ser cristalizada. Um outro mapa, ainda proposto 

por Hakim Bey seria o ‘mapa da informação’, a projeção cartográfica da net como um todo. 

Nesse mapa “teríamos que incluir os elementos do caos que já começaram a aparecer, por 

exemplo, nas operações de processos paralelos complexos, nas telecomunicações, na 

transferência de ‘dinheiro’ eletrônico, nos vírus, na guerrilha dos hackers etc.” (BEY, 2004, 

p.36). O mundo em fractais é desconstruído, dobrado e redobrado a cada segundo. Bey 

completa dizendo que o mapa estudado pela cartografia nada tem em comum com o estudado 

por ele. Por ser mais abstrato não cobre a terra com a precisão de 1:121. 

 

O mapa das Plantas 

Encontrei certa vez, em um livro de Paola Berestein, o trabalho do paisagista Gilles Clément. 

Ele propõe a criação de uma forma muito interessante de mapa, os ‘jardins em movimento’. 

Seu projeto utilizava a característica móvel e desterritorializante de algumas plantas 

escolhidas por ele, no caso o ‘mato’ e uma planta denominada ‘vagabunda’. Para ele, os 

jardins tradicionais e, mais especificamente os jardins à francesa, estão fortemente ligados à 

noção de ordem estática, o que nos remete fortemente ao decalque22. Ele acredita que a 

própria idéia de ‘jardim’ impõe uma luta perpétua contra o movimento natural das plantas. O 

papel do jardineiro é cortar tudo que no jardim transborda ao projeto original ou que é 

espontâneo, contendo o fluxo natural. O paisagista propôs então uma concepção de jardim 

baseada no movimento, transformando terrenos baldios ou abandonados. Com isso, ele 

propõe inverter um conceito: ao invés do planejado e imóvel, um jardim que possua 

características de terreno abandonado ou baldio, ou seja, natural, móvel e dinâmico. Fazendo 

então essa inversão do termo e tornando o jardim um local de movimento natural, ele explica: 

 

“oportunidade: o terreno vazio já existe. Intenção: seguir o fluxo dos 

vegetais, se inscrever na corrente biológica que anima o lugar e orientá-la. 

Não considerar a planta como objeto acabado. Não a isolar do contexto que a 

                                                 
20 Máquina de Guerra é um conceito deleuziano discutido no livro Mil Platôs (2002), usado por Bey no seu livro 
TAZ.  
21 1:1 é uma medida de escala que indica tamanho real, espaço total.  
22 Decalque entendido à luz de Gilles Deleuze. 
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faz existir. Resultado: o jogo de transformações desordena constantemente o 

desenho do jardim. O movimento é sua ferramenta, o mato sua matéria, a 

vida seu conhecimento.” (CLÉMENT, 1994, p.5)  

 

Trata-se de uma situação de discussão de movimento. Nesse jardim móvel, o que se 

via ontem não está mais à vista hoje, o caminho por onde se passava ontem, mudou de lugar 

hoje. É o espaço sendo continuamente modificado, é o espaço processual.  

 

O mapa das Capas 

 Hélio Oiticica23 pode ser chamado de cartógrafo por ter inventado seus Parangolés. A 

proposta estava clara nas próprias “Instruções para feitura-performance de Capas Feitas no 

Corpo”: 

 

1 cada extensão de pano deve medir 3 metros de comprimento. 

2 o pano não deve ser cortado durante a feitura da capa, de modo a manter a estrutura-

extensão como base viva da capa. 

3 Alfinetes de fralda devem ser usados para a construção da capa, que será depois cosida. 

4 A estrutura da capa-construída-no-corpo deve ser improvisada pelo participador; se a 

ajuda de outros participadores vier a calhar, ótimo; a estrutura deve ser construída em grupo 

em cada corpo participante, e feita de modo a ser retirada sem destruir, como uma roupa. 

5 Um grupo pode construir uma capa para várias pessoas, numa espécie de manifestação 

coletiva ao ar livre. 

6 O uso da dança e/ou performances criadas por outros indivíduos é essencial à ambientação 

dessa performance: assim como o uso do humor, do play desinteressado, etc. De modo a 

evitar uma atmosfera de seriedade soturna e sem graça “.(OITICICA, 1968)  

 

A pessoa que está usando suas obras, transforma-se em experienciador e agente da 

obra. A barreira entre artista e observador é profundamente permeável. O observador não 

experiência completamente a obra se também não fizer parte dela, se não houver no momento 

da leitura dessa obra um fenômeno que reconstrua a própria obra. O artista chamava seus 

Parangolés de ‘transobjetos’, isto porque quando vestidos, estes se transformavam. Suas capas 

buscavam reavivar sensações não-condicionantes e uma experimentalidade nova a todo 

                                                 
23Artista que trabalhava questões da arte móvel e realizada durante a ação. São obras de Oiticica: Tropicália, 
Ninhos, diversos tipos de Parangolés, dentre muitos outros. 
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momento, sendo criada e recriada continuamente. Nesse caso, o mapa se torna móvel e apto a 

muitas outras experienciações. “Já não é o objeto no que possuía de conhecido, mas uma 

relação que torna o que já era conhecido num novo conhecimento e o que resta a ser 

apreendido, um lado poder-se-ia dizer desconhecido, que é o resto que permanece aberto à 

imaginação que sobre essa obra se recria”. (OITICICA, 1963, p. 86). 

 

 

 

 

O mapa do Encontro   

Um mapa somente pode ser construído em tempo real, por cada pessoa que está 

experienciando aquele momento, a qual passa imediatamente a fazer parte dele. “Se essas 

imagens têm a perspectiva deste corpo que sinto agora, então essas imagens estão em meu 

corpo – são minhas – e eu posso agir sobre o objeto que a causou.” (DAMÁSIO, 1999, 

p.236). “Enquanto olha essa página e vê estas palavras, querendo ou não, você sente, de 

maneira automática e ininterrupta, que é você quem está lendo. Não sou eu, nem outra pessoa 

qualquer. É você. Você sente que os objetos que está percebendo agora – o livro, a sala à sua 

volta, a rua vista da janela – estão sendo apreendidos de sua perspectiva, e que os 

pensamentos formados em sua mente são seus, e não de alguma outra pessoa. Você também 

sente que pode atuar na cena caso deseje – pode parar de ler, começar a refletir, levantar-se e 

sair para uma caminhada.” (DAMÁSIO, 1999, p.168 e 169). Nós temos consciência desse 

fenômeno mental que nos faz observador de qualquer coisa que estivermos olhando ou 

relacionando. Todo indivíduo está profundamente envolvido no processo de tomar 

conhecimento de sua própria existência. “O universo de conhecimento, de experiências, de 

percepções do ser humano não é passível de explicação a partir de uma perspectiva 
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independente desse mesmo universo. Só podemos conhecer o conhecimento humano 

(experiências, percepções) a partir dele mesmo.” (MATURANA e VARELA, 2001, p.18)  

O mapa do encontro é a própria ação de negociar um caminho através de um mundo 

que não é fixo e pré-estabelecido, mas que é continuamente moldado pelos tipos de ações em 

que nos comprometemos. É a busca por emoções que estão continuamente expostas ao 

ambiente e sendo contaminadas por ele e pelos outros corpos. É nada mais que o encontro 

entre seu corpo e algum objeto ou espaço fora dele. No mapa do encontro, é necessário que o 

leitor do mapa tenha consciência de que é peça fundamental do processo e que reorganize o 

mapa de acordo com a legenda que deseja. Não existem legendas fixas e dadas gratuitamente. 

Nele, há uma fuga dos rótulos, das frases feitas e das narrativas pré-estabelecidas.  

 

“Você está lendo este texto e, à medida que lê, está traduzindo o significado 

das palavras em um fluxo de pensamento conceitual. Por sua vez, as palavras 

e as sentenças da página, que são traduções de meus conceitos, traduzem-se, 

em sua mente, em mensagens não verbais. O conjunto dessas imagens define 

os conceitos que originalmente estavam em minha mente. Porém, 

paralelamente à percepção das palavras impressas e à exibição do 

conhecimento conceitual correspondente que é necessário para compreendê-

las, sua mente também o representa fazendo a leitura e compreendendo, 

momento a momento. O alcance total de sua mente não se restringe a 

imagens do que está sendo percebido externamente ou do que é evocado em 

associação com que está sendo percebido. Ele também inclui você.” 

(DAMÁSIO, 1999, p.172). 
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