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Resumo  
 
As novas mídias têm possibilitado a criação de dispositivos que permitem a invenção e a 
subjetivação. As mídias locativas possibilitam uma experiência psicogeográfia no sentido 
situacionista do termo. Psicogeografia é o efeito dos arredores na emoção e no 
comportamento, e sua ambiência; uma 'cartografia cognitiva'. O projeto Água, uma mídia 
locativa atua no contexto midiático, realizando uma intervenção no espaço geográfico com 
mídias móveis. Este projeto é ao mesmo tempo e de forma diversa a experiencia individual 
da proponente, facilitando uma experíencia coletiva, para desenhar o tempo-espaço Água a 
partir do ponto de vista de cada um dos envolvidos. Localizar aquilo que é FLUXO, 
TRANSITO, FLUÍDO, da PASSAGEM na experiência ÁGUA.  
 
Palavras-chave: mídia locativa, dispositivo, psicogeografia, artemidia, intervenção 
 
 
Abstract 
 
The new media have allowed the creation of devices that enable the invention and 
subjectivity. Locative media allow an experiment in psychogeography situationist sense of 
the term. Psycho is the effect of surroundings and the landscape on emotion and behavior, 
and their surroundings; a 'cognitive mapping'. Water Project, a locative media operates in 
the media context, performing an action in geographical space with mobile media. This 
project is both timely and diverse individual experience of the proposer, facilitating a 
collective experience, to draw the space-time water from the viewpoint of everyone 
involved. Find what FLOW is, TRANSIT, FLUID, WATER PASS experience. 
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Refletindo sobre as poéticas contemporâneas em função da conseqüente 

permeabilidade com o real podemos considerar que os limites para arte vão se 

diluindo a medida que são conquistadas múltiplas interações e convergências com 

outras formas de representações e outras tecnologias. Estas mudanças provocam o 

deslocamento do espaço representacional no processo criativo, e quando isso 

acontece este passa a invadir os próprios referentes de outras formas de atuação 

criativa.  

Observamos este deslocamento representacional nas mídias locativas quando 

reúne um conjunto de tecnologias e processos info-comunicacionais com o objetivo 

de vincular um determinado conteúdo informacional a um lugar específico. As 

mídias locativas fomentam processos de criação nos territórios comunicacionais, 
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espaços híbridos de controle eletrônico-informacional e físico em mobilidade no 

espaço urbano. Lemos, afirma, “locativo é uma categoria gramatical que exprime 

lugar, como “em”, “ao lado de”, indicando a localização final ou o momento de uma 

ação.”  

A tecnología baseada em localização é formada por um conjunto de dispositivos 

digitais, sensores e redes de mídias digitais (GPS, telefones móveis, palms, Wi-Fi, 

Bluetooth, RFID etc.) construídos para permitir intercâmbios de informação com o 

mundo físico. Os meios locativos nos permitem a qualquer um localizar, mapear, 

acessar serviços e informação, o que nos leva a considerar as relações de controle 

que esse tipo de tecnologia inclui.  

Essa relação vem sendo experimentada por artistas que vem utilizando esta 

tecnologia em intervenções no espaço físico criando dispositivos de de  jogos no 

espaço físico numa mesclagem entre tecnologia e mundo físico, e a vida.  

Para esta análise tomamos como base as idéias de Deleuze, lendo Foucault, sobre 

o conceito de dispositivos,  

 
“È costume a filosofia de Foucault apresentar-se como uma análise 
de <<dispositivos>> concretos. Mas o que é um dispositivo? É antes 
de mais uma meada, um conjunto multilinear, composto por linhas 
de natureza diferente. E, no dispositivo, as linhas não delimitam ou 
envolvem sistemas homogéneos por sua própria conta, como o 
objecto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam 
processos que estão sempre em desequilíbrio, e que ora se 
aproximam ora se afastam uma das outras. Qualquer linha pode ser 
quebrada – está sujeita a variações de direcção – e pode ser 
bifurcada, em forma de forquilha – está submetida a derivações. Os 
objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, 
os sujeitos numa determinada posição, são como que vectores ou 
tensores.” (Deleuze, ) 

 
 
Deleuze nos desafia com ideias de pensar e de criar conceitos, como dispositivos, 

ferramentas, algo que é inventado, criado, produzido, a partir das condições dadas 

e que opera nesta esfera de ação ou de pensamento; opera no campo ou espaço 

em que ocorre ou se exerce alguma atividade nestas condições. O conceito é um 

dispositivo que faz pensar. E sendo um conceito uma multiplicidade.   

Dispositivo 
Datação 
1656 PLMH II 506 
Acepções 
■ adjetivo  
1    relativo a disposição  
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2    que prescreve; que ordena  
■ substantivo masculino (1656)  
3    aquilo que dispõe; norma, preceito, artigo  
4    disposição particular das diferentes partes de um aparelho ou 
máquina  
5    em máquinas, peça ou mecanismo com uma função especial  
6    aparelho construído com determinado fim; engenho  
Ex.: d. que fecha automaticamente o portão  
7    conjunto de ações planejadas e coordenadas, implantadas por 
uma administração, visando a algo  
Ex.: d. de prevenção da criminalidade  
8    Rubrica: informática.  
     conjunto de componentes físicos ou lógicos que integram ou 
estão conectados a um computador, e que constituem um ente 
capaz de transferir, armazenar ou processar dados  
9    Rubrica: termo jurídico.  
     trecho que contém aquilo que se decide numa lei, declaração ou 
sentença  
10    Rubrica: termo jurídico.  
     m.q. decisório (s.m.)  
11    Rubrica: termo militar.  
     formação de uma unidade de combate (Houaiss) 

 
As novas mídias têm possibilitado a criação de dispositivos, no sentido de Deleuze, 

estes dispositivos permitem a invenção e uma subjetivação. As mídias locativas, 

por exemplo, abrem campo para trabalhar com “situações construídas” como nos 

jogos pervasivos ou ubíquos. Estes são jogos multiusuários que estendem a 

experiência do jogo para o mundo real, nas ruas da cidade, na natureza selvagem, 

ou nas salas das casas.  

Os jogos criados utilizando-se tecnologia móvel permitem o intercâmbio de dados 

num determinado lugar e em vários lugares no mundo. Por exemplo, o uso de 

sensores que capturam informações sobre o contexto imediato dos jogadores, 

incluindo sua localização, e ao mesmo tempo geram experiências de jogo que se 

modificam em relação às reações dos jogadores: seus movimentos, suas ações e 

seus sentimentos. 

O surgimento de jogos baseados nas tecnologias móveis tem dado lugar à 

formação de uma corrente crítica que os destacam pelo potencial de reformular 

nossa relação com o entorno físico imediato.  Uma abordagem que revive princípios 

situacionista dos 50-70, que, baseados no jogo, buscou a deriva, reinterpretação e 

transformação da cidade. Experiências deste período ainda estão marcadas pela 

importância dos temas Arte e Cultura. O grupo se apresenta como uma frente 

revolucionária na cultura com a construção de situações e condições de ação. 
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SITUAÇÃO CONSTRUÍDA: Momento da vida, construído 
concreta e intencionalmente para a organização coletiva de um 
ambiente unitário e de um jogo de acontecimentos. 

1
 

 
Um outro conceito que deriva das possibilidades do dispositivo mídia locativa é a 

psicogeografia. Na definição dada pela Internacional Situacionista em sua edição 

de numero 01, em junho de 1958, “Psicogeografia é o estudo dos efeitos exatos do 

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

comportamento afetivo dos individuos.” Psicogeografia é o efeito dos arredores na 

emoção e no comportamento, e sua ambiência; uma 'cartografia cognitiva' (a cidade 

em nossas mentes, com os lugares que têm um significado especial para nós); e 

que pode ser mais prosaicamente chamada de 'história local.' 

“Entre os diversos procedimentos situacionistas, a deriva se 
apresenta como uma técnica de forma ininterrupta através de 
ambientes diversos. O conceito de deriva está ligado 
indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos de natureza 
psicogeográfica, e a afirmação de um comportamento lúdico-
construtivo, o que opõe em todos os aspectos às noções 
clássicas de viagem e passeio.” (DEBORD, 1958) 
 

Criado em 1957 pelos situacionistas Guy Debord (1931-1994) e Asger Jorn (1914-

1973) e exibido na Primeira Exposição Psicogeografica no mesmo ano, The Naked 

City é uma reorganização gráfica de Paris, constituído por seções isoladas da 

cidade, conectados por uma rede de setas direcionais descrevendo atrações dos 

autores e repulsões.  

The Naked City não é um mapa, mas, sim, um diagrama de terreno 

psicogeográfico. Neste documento revolucionário, Debord e Jorn realizado (primeiro 

na vivência da caminhada a pé e, em seguida, graficamente) esta experiência 

revelou aos dois a destruição das poucas áreas remanescentes de Paris, que se 

sentiam sumiram através de um desenvolvimento burocrático moderno. 

Reorganizando Paris como um espaço estéticopolítico e como um dispositivo para 

a mudança, The Naked City propôs a rejeição da utilidade em favor de uma 

experiência nova e radical da vida cotidiana.  

 

                                                 
1
 Revista Internacional Situacionista 
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Figura 1: Cartografia de Deriva e Psicogeografia The Naked City 

 

 

TrajetoRio 

  

Os projetos com mídia locativa não mensuram, contabilizam esses efeitos 

psicogeográficos, muitos desses projetos incitam esse tipo experimento. Como o 

projeto Água, uma mídia locativa, que atua no contexto midiático, mas na essência 

é uma intervenção no espaço geográfico com mídias móveis.  

O projeto reúne um grupo heterogêneo de artistas com conhecimento ou nenhum 

conhecimento sobre a região que será mapeada, cartografada buscando uma 

relação psicogeográfica deste lugar ÀGUA. Este grupo instala-se num barco e sai 

em expedição pelo rio Amazonas, na messoregião do rio Amazonas na rota dos 

municípios Santarém, Óbitos e Oriximiná, no Estado do Pará, na região Amazônica, 

norte do Brasil. E produzem vídeos, fotografias, diários, conversas na beira do rio, 

na natureza selvagem, mas também, habitada por pessoas e sistemas tradicionais , 

técnicos e tecnológicos de vidas em comunidade. 
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Figura 2: Lago Grande, região de Oriximiná, estado do Pará. Foto Val Sampaio 

 

As expedições repetem, na medida da natureza, o mesmo percurso, esta repetição 

é o conceito/dispositivo do projeto da midia locativa, mensurar, localizar este lugar 

chamado AGUA, onde a subida e descida do rio, definem o lugar do transitório 

(TrajetoRIO),  uma forma  de mensuração do tempo a partir do espaço.  

O projeto realizou duas viagens ao lugar entre Santarém-Òbidos-Oriximiná  em 

momentos climáticos diferentes, um na vazante do rio Amazonas em setembro de 

2010, e no segundo momento em abril de 2011. E este projeto é ao mesmo tempo 

e de forma diversa a experiencia individual da proponente, facilitando uma 

experíencia coletiva, para desenhar o tempo-espaço Água a partir do ponto de vista 

de cada um dos envolvidos. Localizar, a partir de ponto de vista diferentes, aquilo 

que é FLUXO, TRÂNSITO, FLUÍDO, da PASSAGEM na experiência ÁGUA.  

Neste percurso o ciclo das águas desta região é mapeado com GPS, vídeos e 

imagens a vida, o clima, a lua, o tempo do rio vivenciado no seu trajeto. Val 

Sampaio, autora e coordenadora da intervenção artística, produz e apropria-se da 

produção e do ponto de vista de seus convidados, artistas, professores, técnicos, 
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programadores, a fim de que o rastreamento do percurso da expedição tenha 

pontos de vistas diversos do seu, buscando a complexidade e a multiplicidade. 

ÁGUA é uma escritura, uma cartografia, um desenho no tempo-espaço por 

intermédio das novas tecnologias móveis. Sendo uma experiência da mobilidade, 

do nomadismo físico, atômico, geográfico das relações, dos afetos, da vida. A 

intervenção tem como objetivo criar autoria no espaço público questionando e 

tensionando conceitos sobre lugar, espaço público e privado, vigilância, controle e 

monitoramento. 

As mídias locativas são herdeiras da arte eletrônica, da arte urbana, assim como da 

land art, dos site specific, do happening, da performance, do situacionismo, do 

letrismo, da arte da deriva e da psicogeografia, iniciada com dadaístas e 

surrealistas. Somando-se a essa herança as potencialidades criativas e de 

intervenção por intermédio das novas tecnologias da comunicação e das redes 

sociais. 

As mídias locativas combinam tecnologia e serviços baseados em localização que 

permitem intercâmbio com o mundo físico. Os meios locativos podem ser usados 

para localizar, mapear, acessar os serviços e informação sobre o lugar que está 

sendo “localizado”, neste caso o lugar ÁGUA. 

ÁGUA pode ser acessada pelo celular e pelo site que referencia informações sobre 

o projeto e sobre a região. O site permite acesso às intervenções do projeto a partir 

de mapa virtual alimentado de forma colaborativa por convidados, que atuam com 

projetos individuais colaborando com a cartografia do fenômeno de enchente e 

vazante do rio Amazonas. 



4600 
 

 

 

Figura 3: Mapa criado a partir do GPS.  Foto: Val Sampaio 

 

Este projeto se constrói de forma colaborativa numa rede de conceitos sendo ele 

mesmo uma Deriva/Derivação. Mapear , Cartografar , Codificar/Decodificar o lugar 

é uma dos conceitos que se constitui no projeto Água. A função dos mapas é prover 

a visualização de dados espaciais e a sua confecção é praticada desde tempos pré-

históricos, antes mesmo da invenção da escrita.  

O Locativo a relação espaço-rio-tempo está na experiência do tempo transitório,  e 

nesta localização. A experiência do espaço-rio-tempo: o TrajetoRio é um espaço de 

troca compartilhada, removendo seus participantes do espaço habitado, 

aproximando-nos de outras partes.  Nós viajamos para alguma posição inexistente, 

um espaço mental simultaneamente compartilhado. A medida do espaço nesta 

experiência é o tempo, o temporal significa o transitório, o que passa com o tempo, 

no decurso deste; mas não o tempo em si.  
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