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CARTÕES DE VISTA MIRANTES – PROPOSIÇÕES PARA 
COMPARTILHAMENTOS MÚLTIPLOS 

 
 

Eduarda Azevedo Gonçalves - UFPel. 
 

RESUMO 
O presente artigo discorre sobre o dispositivo artístico “cartão de vista” e “cartão de vista 
mirante” oriundos de diferentes proposições artísticas que envolvem o compartilhamento de 
vista (fotográfica) do céu num cartão no formato de cartão de visita. As  ações artísticas e 
reflexões, em parte, estão inseridas em minha tese de doutorado intitulada Cartogravista de 
céus: proposições para compartilhamentos orientada pelo Prof. Dr. Hélio Fervenza. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the artistic dispositives “visiting-view card” and “visiting-viewpoint card” 
developed as different artistic propositions involving the sharing and exchanging of 
(photographic) views of the sky printed on business cards. The practice and theoretical 
reflection on these artistic actions are, in part, contained in my doctoral thesis entitled:  
“Cartographic views of skies: propositions for sharing” under the advisorship of Professor 
Hélio Fervenza PhD. 
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Cartão de vista  
O Cartão de vista é um trabalho artístico em formato de um cartão de visita. A 

forma de apresentação do trabalho esta extremamente ligada à proposição da 

criação de uma rede de cooperações e compartilhamentos, envolvendo outros no 

processo de criação e no acontecimento da obra. Os compartilhamentos acontecem 

por meio de projetos, em que solicito a outras pessoas que me enviem por e-mail ou 

carta uma vista do céu. As imagens resultantes destas correspondências são 

classificadas e guardadas em um arquivo pessoal. Posteriormente, dependendo da 

situação e do contexto expositivo, são apresentados e partilhadas em gavetas, em 

observatórios, em observatórios/mirantes e em cartões nos mais distintos formatos.  

  Em A partilha do sensível, Jacques Rancière revela o termo “partilha” em sua 

constituição estética, revelando que as práticas artísticas conferem “ao princípio 

privado do trabalho uma cena pública”i. E, nos revela que uma partilha do sensível: 

“[...] fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa 
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repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e 

tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se 

presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha”ii. Rancière 

confere às práticas artísticas a intervenção em maneiras do fazer, do ser e do ver 

comuns. A partilha constitui comunidades no entorno da circulação aleatória do 

sensível. O autor toma como exemplo a produção nas artes visuais, no teatro e na 

literatura, evidenciando as relações entre estética e política. Inclusive, se refere a 

uma “democracia em literatura”, quando são publicados Madame Bovary e A 

educação sentimental, apesar da postura aristocrática e do conformismo político de 

Flaubert, pois uma página escrita, potencialmente, está disponível para qualquer um 

olhar. iii  Desde 2006, disponibilizo o processo de criação e o trabalho artístico. 

Partilhar e Compartilhar são sinônimos embora o prefixo latino com signifique 

companhia; contiguidade, enfatizando a idéia de comunhão, tal qual se refere 

Rancière, comungar o particular do comum. A acepção do termo compartilhamento 

me parece mais condizente com o modo como as doações acontecem, de maneira 

amigável, mesmo sendo propositiva. 

 As imagens celestes inseridas no cartão, na sua maioria foram doadas por 

pessoas que se disponibilizam a cooperar com a proposição. A idéia de obra 

propositiva faz parte do vocabulário da arte desde final dos anos 50. Advém das 

práticas artísticas em que obra e sujeito (artista e público) se coadunavam, 

refazendo−se. Um processo de criação que não resulta em uma obra acabada, mas 

num processo aberto a outros.  

 Hélio Oiticica, artista responsável por grande parte do pensamento artístico 

processual acerca da obra propositiva, reflete sobre a Situação da Vanguarda no 

Brasil, afirmando que: 
 

A participação do espectador é fundamental aqui, é o princípio do que se 
poderia chamar de “proposições para a criação”, que culmina no que formulei 
como antiarte. Não se trata mais de impor um acervo de idéias e estruturas 
acabadas ao espectador, mas de procurar pela descentralização da “arte”, 
pelo deslocamento do que se designa como arte, do campo intelectual 
racional para o da proposição criativa vivencial; dar ao homem, ao indivíduo 
de hojeiv 
 

Havia um espírito de partilha, fundamentalmente porque estas práticas 

envolviam arte e política, pautavam questões sociais e culturais. No caso dos 

brasileiros, os aspectos propositivos da obra incitavam a atuação do sujeito. Nesta 
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época, artista e população brasileira encontravam−se sob um governo ditatorial, 

recessivo e militarista. Inclusive, muitos destes posteriormente tiveram que sair do 

Brasil, forçados ou em busca de espaço prático e teórico libertário. As proposições 

tinham este apelo à experiência subjetiva da obra, intensificando e despertando os 

sentidos de si e do mundo. A questão é: como pensar o porquê de aspectos 

propositivos na contemporaneidade? De fato, naquela época existiam ideologias 

coletivas ainda voltadas a uma nova civilidade humana, hoje, pela capacidade que 

tem as políticas capitalistas de tornar tudo um produto, ao alcance de uma “dita” 

democracia econômica, as esperanças individualizaram−se em função da circulação 

e privatização do capital, como também, já estamos cientes que as ideologias 

passadas não frutificaram como alguns almejaram. Penso em uma desesperança, 

que faz com que atuemos num contexto menor, desacreditados pelas grandes 

revoluções. Um pouco disso implica o compartilhamento sutil: olhar o céu, ativar o 

olhar por meio de um cartão.  

A primeira imagem inserida em um cartão de vista (fig. 01)foi enviada por 

email pelo Versa, meu aluno na época. A vista do céu de Versa apresenta o céu azul 

e o morro São João, que é o cartão postal de Montenegro, onde eu residia na época. 

A distribuição deste foi realizada no espaço IDEA da FURG, em Rio Grande. Nesta 

exposição coloquei duas cômodas, feitas especificamente para esta mostra, na 

frente de uma porta envidraçada que dava a ver um lago. Nas gavetas de uma delas 

inseri as fotografias da vista daquela janela e em outra os cartões de vista com a 

imagem do céu de Montenegro. Metaforicamente guardava a vista daquele lugar e 

oferecia a ‘vista’ de um céu de minha cidade, trocando paisagens. Esse foi o 

começo, pois passei a levar o dispositivo−cartão a outros contextos com o intuito de 

distribui-lo como sendo este o meu cartão de visita. 
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Figura 01  

 

Ontem, aqui, o céu estava assim.. 
 O cartão Ontem, aqui, o céu estava assim... foi o primeiro trabalho propositivo 

com cartões, realizado durante a pesquisa de doutoramento. O projeto tinha como 

pressuposto gerar situações em que pudesse distribuir as vistas do céu, em espaços 

públicos, como procedera ao entregar cartões de vista, com a vista do céu de 

Montenegro, na entrada do prédio da Bienal de São Paulo e na Estação da Luz, em 

2006 (fig. 02).  Ou seja, depois que partilhei cartões de vista no Espaço IDEA 

comecei a multiplicá-los e distribuí-los em espaços públicos. Em São Paulo, distribuí 

um cartão com a vista do céu, com o intuito de compartilhar com as pessoas que ali 

estavam, as vista da cidade de onde eu viera, ou seja, um céuzinho do interior de 

Rio Grande do Sul, em meio ao CÉU de São Paulo. Entretanto, ao distribuir o cartão 

em São Paulo, principalmente na Estação da Luz, provocava estranhamento em 

quem o recebia, pois embora parecesse muitíssimo com um cartão de visita, 

continha uma imagem e um enunciado que identificava sua localização e outra 

relação pessoal, nem um pouco comercial. Para que as pessoas aceitassem o 

cartão foi necessária uma abordagem que insinuasse não ser aquele qualquer 

cartão ou propaganda comercial. Por meio de uma conversa mais prolongada, 

dialoguei com várias pessoas acerca do meu céu, e estas falavam dos seus, como 

também, de sua cidade, do céu de São Paulo e sobre o inusitado cartão de visita. O 

recebimento do cartão causou mais estranhamento nas pessoas que o recebiam na 

Estação da Luz, do que os que o recebiam na frente do prédio da Bienal, o que era 

de se esperar, porque a grande maioria das pessoas que o receberam na frente do 

prédio de uma exposição de arte, associou aquele dispositivo inusitado a outros 
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resultantes de ações e intervenções no espaço público. Embora houvesse um 

interesse, não ocorreu uma conversa uma fala desviante, um questionamento. 

 

 

 

 
 

Fig. 02. Distribuição de cartões de vista na frente do prédio da Bienal de São Paulo e na Estação da 

Luz de São Paulo em 2006 

 
Quando a Fundação Municipal de Arte de Montenegro promoveu o 17º 

Encontro de Pesquisa em Arte da FUNDARTE/UERGS, que tinha como temática os 

Coletivos artísticos na contemporaneidade, em 2007, considerei ser esta uma 

oportunidade de distribuir os cartões, uma vez que, o trabalho envolvia a 

colaboração e tangenciava questões sobre coletividade, e a pesquisa poética. O 

outro participa de uma parcela do processo de criação doando uma vista, uma fala e 

recebendo outras. Esta relação amistosa era um bom motivo para falar sobre arte e 

vida, sobre partilhar experiências, sobre o desvio, como também fluir conversas e 

trocas por meio da arte.  

Contudo, teria outra motivação: envolver algumas pessoas da Instituição em 

que ministrava aulas de artes visuais. Então, propus a dois estudantes de arte, um 

funcionário e um professor da FUNDARTE, moradores da cidade de Montenegro 

que fotografassem a vista do céu que avistavam no dia 30 de junho de 2007 às 10h. 

Junto a esta poderiam anexar textos e relatos sobre as impressões do céu visto, 

como também cartografias sobre o ponto de vista do céu. Ainda não sabia o que 

fazer com tudo isso, entretanto, sabia que os distribuiria em cartões de vista às 10h 
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do dia 31, durante a abertura do Encontro. Resolvi estabelecer uma relação entre o 

céu já visto e o céu em vista. Ao meio−dia de 31 de maio, coletei as imagens e 

demais documentos para configurar o cartão. Até então, os cartões que havia 

confeccionado para outras proposições, só apresentavam uma vista na parte frontal 

com os dados do autor, data, horário e local da captura. Quando tinha diante de mim 

as imagens do céu, textos e fotografias do local aonde o haviam fotografado, decidi 

inserir na fronte a vista do céu, os dados do autor, horário, local e data, assim como 

o nome do projeto Ontem, aqui, o céu estava assim... E, no verso, inseri o texto que 

haviam redigido acerca de suas impressões. Em letras pequenas coloquei o 

endereço do Blog do projeto www.cartogravistascelestes.blogspot.com.v Em função 

de uma série de dados junto à imagem, comecei a utilizar os dois lados do cartão, 

como também inserir o endereço eletrônico do blog, acessando às pessoas o 

processo poético e um lugar para outras trocas. 

 Os cartões da Bitta (fig. 03) da Gorete (fig. 04) da Marcel (fig. 05) do Chico 

(fig. 06) foram confeccionados e entregues às 10h do dia 31 de junho de 2007, 

promovendo conversas sobre os céus, sobre a cidade, sobre o Evento (fig. 08).  Em 

decorrência do pouco tempo que disponibilizava para a impressão dos cartões, 

ocorreram alguns problemas, com o corte e a qualidade da impressão, por isso 

distribuí apenas 200 cartões, 50 de cada céu. 

 

 
Figura 03. Frente e verso do cartão de vista da Bitta, 2007. 
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Figura 04. Frente e verso do cartão de vista da Gorete, 

 

 

 2007. 

 
Figura 05. Frente e verso do cartão de vista do Marcel, 2007. 

 
Figura 06. Frente e verso do cartão de vista do Chico, 2007. 

 

 



 

 1734 

 
Figura 07. Distribuição dos cartões de vista com o céu da Bitta, da Gorete, do Marcel e do Chico no 

Encontro de Pesquisa em Arte da FUNDARTE/ UERGS, 2007. 
   

Além disso, a realização de Ontem, aqui, o céu estava assim... originou 

indagações sobre algumas questões, tais como: como revelar que o cartão é um 

Cartão de Vista? Como disponibilizá−lo de outra maneira? Como poderia prolongar a 

correspondência com estas pessoas? Como criar um dispositivo para que as 

pessoas pudessem pegá−los em situações e espaços que eu não estive presente? 

Foi a partir de então que criei o Blog.  

Para a seguinte proposição, da exposição Vistas Viajantes, confeccionei um 

carimbo com as palavras cartão de vista e os carimbei no verso, para tornar clara a 

relação entre cartão de visita e vista, como também identificar a autoria para que 

outros contatos fossem estabelecidos. A palavra ‘vista’ então, é o foco de 

recorrentes estudos, descortinando possíveis sentidos ao dispositivo e a imagética 

apresentada: o céu. Portanto, a imagem do céu em meu trabalho artístico é uma 

‘vista’, não é uma imagem ou uma fotografia, encontra−se nos sítios conceituais 

deste termo, ou seja, entre a palavra e os contextos semânticos.  Historicamente, 

no contexto artístico a palavra é utilizada para diferenciar o motivo e o sentido 

atribuído ao registro pictórico. Ernest Gombricht diferencia a paisagem realizada no 

XVI, de paisagens realizadas no XVIII considerando ser a primeira na sua grande 

maioria, representação oriunda da imaginação e a segunda da observação. O 

historiador nos revela: “Afinal, as paisagens do século XVI não são vistas, mas sim, 

em grande parte, acúmulos de características individuais, são conceituais, não 

visuais”vi. O autor nos dá a primeira pista de como a palavra atrela significados à 

reprodução da imagem. Pois quando utilizada se refere as pinturas naturalistas 

elaboradas em contato direto ou a partir deste, diferentemente das realizadas a 

partir da memória e imaginação do autor, como também das realizadas a partir de 
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outras narrativas. O que proponho enfatizar, por meio do estudo de Ernest 

Gombricht é que a palavra vista esta estreitamente ligada a idéia de imagem oriunda 

de uma visualidade, e é esta significação que emprego as imagens celestes de meu 

acervo, o céu que foi visto é uma imagem contemplada.    

 

Cartões mirantes: às vezes, as cores irrecuperáveis do céu 

O segundo cartão de vista que distribui em espaços públicos não tinha uma 

imagem do céu, mas sim a frase Às vezes, as cores irrecuperáveis do céu/ as cores 

irrecuperáveis do céu e um furinho na parte superior. O cartão de vista mirante é 

uma variação dos cartões do com as vistas do céu, a diferença é que neste não há 

uma imagem impressa, mas a frase retirada livro Ficçõesvii de Jorge Luis Borges e 

um orifício, como também é um múltiplo infinito. A frase de Borges, já havia sido 

grifada há bastante tempo, durante uma leitura cotidiana. Sublinhei este trecho 

porque, na ocasião, começava a me interessar por narratividades, qualquer fala 

verbal ou visual que constituísse um imaginário e/ou ideário de céu. A partir do 

projeto de doutoramento reconstitui meu acervo de imagens e textos, revisitando 

alguns guardados. Quando li a frase de Borges pensei que poderia usá−la como um 

mirante, que incita olhar o céu. 

 Os cartões de vista com a frase de Borges foram encaminhados a uma 

gráfica para a impressão, primeiramente de 100 cartões no tamanho 9x5 cm (fig. 

08). Quando os recebi, pensei que, aquela frase suscitava a variação e a 

mutabilidade, assim como, direcionava o olhar ao céu. O cartão com a frase foi 

furado com um alicate perfurador de papel, e passou a ter além da frase, uma 

abertura circular para ver (às vezes) as cores irrecuperáveis do céu. A moldura 

arredondada foca uma parcela do céu, um detalhe que se é nossa escolha, é uma 

atenção.  

 No verso do cartão há um carimbo que o identifica como sendo um cartão de 

vista e o número do exemplar redigido a lápis (fig. 09), procedimento que começara 

a adotar. 
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Figura 08. Cartão de vista mirante, 2008  

 

 

 
Figura 9.  Cartão de vista às vezes as cores irrecuperavéis do céu, número 351. 

 

 O Cartão Mirante às vezes as cores irrecuperavéis do céu é um múltiplo 

infinito, fundamentalmente porque o processo digital, pela qual o reproduzo me 

permite que o reproduza quantas vezes quiser sem prejuízo a matriz. Entretanto o 

furo é feito manualmente, originando variações de tamanho e local onde é perfurado. 

Eles são entregues em distintas situações, em meio a uma conversa, numa 

caminhada casual, em espaços expositivos, nas ruas, nas praças, etc. Nem todos os 

cartões são reproduzidos infinitamente, uma vez que alguns são confeccionados a 

partir de contexto muito específico, como os cartões Ontem o céu estava assim. 

 Em meio as investigações, proposições e conversas resolvi elencar alguns 

nomes fixos como cartão de vista, para os cartões de visita com uma vista do céu, e 

cartões de vista mirante para os cartões com furinhos e recortes. Inseri em cada 

cartão sua nominação. Ou seja, comecei a multiplicar e tornar nome comum um 
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ideário poético que vincula a imagem do céu, a vista, como também o furo à uma 

mira. Em meio a estas identificações, outras, móveis e variáveis em conformidade 

com as informações de cada autor e cada contexto em que é distribuído. Diante 

disso, comecei a perceber que, anteriormente, o quadro de ordenações que havia 

criado, não estreitava relações entre a palavra e as características daqueles céus e 

com os aspectos propositivos do trabalho. Não queria criar um sistema de 

nomenclaturas unívocas, mas condizentes com as relações entre a imagem do céu 

e os pressupostos do processo artístico. Então passei a identificar os céus por meio 

de nomes comuns e frases curtas e longas compostas por abreviações, sinais de 

pontuação, símbolos e números, suscitando relações com as indexações em fichas-

índice de uma biblioteca, que para quem não conhece a lógica da catalogação 

científica, são ordenações esdrúxulas de números e letras. Todavia, intensificando a 

mobilidade da narratividade que, tanto se apresentava nos enunciados de cada 

pessoa que me envia a vista, quanto nas diferentes maneiras de apresentá-los. Por 

outro lado, para cada conjunto ou unidade de céu elaborei frases diferentes. 

Obviamente que, os enunciados inseridos nos dispositivos, nos títulos, vão atrelando 

aos céus diferentes sentidos, uns mais objetivos que, estreitam as relação entre 

fotografia, cartão, vista, mirante, autoria, cartografia, coleção, classificação, viagem, 

álbum. 

Interesso-me pelas relações estabelecidas pelas inscrições de processos 

artesanais em processos tecnológicos digitais, para imbricar os gestos pessoais e 

impessoais tão comuns em nosso cotidiano. Os cartões de vista e impressões de 

qualquer ordem são múltiplos, infinitos, fundamentalmente porque o processo digital, 

pela qual os reproduzo me permite multiplicá-los quantas vezes eu quiser, sem 

prejuízo a matriz. Enfatizo esta condição, registrando somente o número do 

exemplar. Obviamente que, a relação entre os sistemas numéricos, será 

reconhecida pelo sujeito que conhece a linguagem da gravura, mas ao mesmo 

tempo, quando insiro o carimbo e o número, outros tantos perceberão que 

personalizo o múltiplo tecnológico inacabável. A inacabilidade é uma das 

características da estética da fotograficidade, um conceito cunhado por Pierre 

Soulage: 
 

Simetricamente, para as imagens digitais, o equivalente do negativo é a 
digitalização da imagem; a exploração dessa digitalização é – como a 
exploração do negativo – da ordem do inacabável e da estética do traçado. 
Por conseguinte, em um caso, estética do impresso, no outro estética do 
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desenho, as duas etapas da fotograficidade. Utilizamos aqui as noções de 
traçado e de desenho, para bem marcar quanto a prática do inacabável 
destaca de uma estética fundamentalmente diferente daquela do traço, do 
impresso e do irreversível; de fato, a imagem digital permite uma exploração 
– prática e estética – infinitamente mais complexa e mais rica; a estética da 
hibridação, a uma ordem visual e a maneira de produzir, de comunicar e de 
receber imagens.viii 
 

 

De certa maneira, foi por meio dos processos digitais que os céus se 

multiplicaram, multiplicando o todo, ou seja, o processo que deu início a 

cartogravista, a proposição de compartilhamentos infinitos, bem como os diferentes 

espaços de apresentação e distribuição. 

 Inclusive, considero que a inscrição suscita uma questão: por que alguém se 

preocuparia em colocar a lápis o número do cartão impresso digitalmente e 

inacabável? Mesmo que, a relação entre impressão artesanal e digital não sejam 

estabelecidas, ainda resta a relação do gesto: todos os impressos digitais são 

manuscritos a lápis tornando o continente impessoal e pessoal. A pessoa que o 

receber terá em mãos o exemplar 351 de um múltiplo infinito. Os procedimentos 

artesanais de carimbar e numerar, o gesto e os procedimentos poéticos, que 

transforma o comum e impessoal da edição limitada de um cartão de vista, ordinário 

em edição infinita/ilimitada e  autoral. 

                                                
i RANCIÈRE, 2005, p.17. 
ii Ibid., p. 15. 
iii Ibid., p. 19 
iv OITICICA, 1986, p. 111. Hélio Oiticica considera “Antiarte” uma razão do ser artista que motiva a 
criação e não a contemplação passiva, não como é definido pelas vanguardas artísticas. 
v Existem dois endereços eletrônicos para acessar as reflexões sobre o projeto de doutoramento que 
são os seguintes: <www.cartogravistascelestes.blogspot.com> e <www.cartogravistas.blogspot.com>, 
sendo que este último é o mais recente. O blog foi criado com o intuito de constituir uma outra rede 
num outro contexto, como também explicitar algumas questões da arte da vida no céu da 
Cartogravista. O endereço do site é divulgado nos cartões e etiquetas que identificam os trabalhos 
em exposições dentro de Galerias para que o público possa conhecer as diferentes proposições de 
compartilhamento e continuar a partilha.  
vi GOMBRICHT, 1992, p.153 
vii BORGES, 1972, p. 20. 
viii SOULAGES, 2004, p. 23 
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