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O seguinte texto foi apresentado como convite às autoras e aos
autores participantes deste livro:
Narrar é inseparável da condição humana, trata-se de uma

construção de sentidos para as experiências da existência. Isso inclui a
tentativa de ultrapassagem de contextos por meio da história
reconfigurada, isto é, interpretada de outro modo pela narrativa, numa
correlação que se faz como busca de instituição de sentidos para a
existência processada entre o pessoal e o social. O tempo e o mundo
tornam-se dimensões acolhedoras do humano na medida em que são
articulados de modo narrativo, e a narrativa atinge um significado
pleno, isto é, satisfaz provisoriamente um anseio essencial, quando refaz
o ambiente da existência temporal.

Quando salientamos as dimensões escalares e espaciais do social,
abrimos passagens a atenções para memórias coletivas e, assim,
ampliamos nossa percepção da dialética entre o recordar e o esquecer no
movimento das (des)construções históricas.

O modo de estar no espaço geográfico é uma condição definidora
para o modo de existir. Existe-se em melhores ou piores condições
conforme se existe no espaço geográfico, com todos os seus contextos
concretos e muito variáveis oferecidos às vidas. Representar espaços pode
ser um elemento fundamental na construção de narrativas. E
cartografar pode ser um dos meios mais decisivos para representar,
reapresentar espaços.

Ainda que muitos geógrafos antigos e modernos refiram-se à
cartografia como um conjunto de técnicas objetivas e – já que objetivas –
supostamente isentas quanto a juízos de valor, a narrativa cartográfica
exige do cartógrafo a busca de perspectivas (sim, narrativa cartográfica,
não se trata de erro de redação). O cartógrafo precisa escolher meios de
representação coerentes com as perspectivas que elege e, ao construir a
lógica entre escolha (princípio), representação e finalidade, o cartógrafo
se torna autor de uma narrativa visual.

O cartógrafo pode ter menos ou mais consciência de que está a
seguir uma determinada lógica ao unir finalidade e modo de
representação enquanto cartografa, mas que ele estabelece um pacto



com essa lógica, sim, ele estabelece. Muitas ações decisivas podem ser
feitas sem a consciência da dimensão do que está a ser feito. O cartógrafo
realiza uma ação em direção ao que está para o lado de fora de si – e
também para dentro. Para fora, pesquisa o espaço para o qual dirige o
seu interesse, qualquer que seja a natureza desse espaço. Para dentro, com
menos ou mais consciência, realiza um movimento enquanto sua mente
trabalha em busca dos mais convenientes ícones, dos mais convenientes
tracejados, das melhores representações para colocar no mapa, conforme
o seu interesse, conforme o que for o mais adequado para a ordenação da
narrativa visual que intenciona. Ele se põe em movimento também
para dentro, com menos ou mais consciência de que assim o faz. Talvez
quase nenhuma consciência, se é que tal, a quase completa ausência da
consciência de que “eu estou presente naquilo que faço”, seja de fato
possível.

A consciência sobre o feito tende ao zero enquanto se reproduz sem
refletir sobre o que se aprendeu a fazer. Mas é mesmo possível nenhuma
autopercepção de que escolhas são feitas no ato de cartografar, quer se
compreenda ou não que é também uma narrativa visual o que se está a
organizar para fazer aparecer isto e desaparecer aquilo?

A cartografia nos convoca a um exercício cognitivo singular, pois,
ao traçar um campo de representações que podem ser problematizadas,
requer uma cognição capaz de inventar um mundo ao representar
mundos que são pedaços ou perspectivas do Mundo – este imensurável
para além dos milhares ou milhões de quilômetros lineares ou quadrados
ou cúbicos que medem seu diâmetro, sua área superficial, seu volume
planetário.

Aceitamos o chamado das cartografias a serem feitas e/ou
analisadas? Cartografias de mundos até então invisíveis? Trata-se de
uma criação que se torna viável mediante o encontro entre o
pesquisador e o campo que o olhar narrativo, geográfico e cartográfico
institui como campo de descobertas e representações.

Convites aceitos por autoras e autores presentes neste livro,
cumpre aos que enviaram o convite um olhar que, sem interferir em
demasia nas respostas em forma de textos, apresente as narrativas,



geografias e cartografias em sequência conforme o indicado pelo
sumário, pois, afinal, trata-se ainda de um livro com a sua sucessão
de páginas e possibilidades de agrupamentos que indicam possíveis
aproximações e diferenciações no universo dos textos reunidos.

Assim como narrativas podem ser feitas com imagens,
cartografias podem ser feitas com palavras. Em Narrativas,
Geografias, Cartografias – para viver, é preciso espaço e tempo,
palavras e imagens desdobram-se e complementam-se umas nas
outras. E diferenciam-se. Ora enxergam as cidades de outro modo,
ora nos reapresentam aos campos. Ora priorizam o olhar voltado às
classes sociais, ora ressaltam identidades de gênero, cor,
sexualidades, identidades ligadas a tradições culturais ou construídas
nas rupturas com o cultural hegemônico. Onde se espera geografia
cultural, apresenta-se outra pulsação. Onde se espera política,
reinstala-se o cultural na micropolítica. Ora, adulto branco. Ora,
criança indígena.

E integram-se, costuram intersecções: textos da seção belezas
alimentam lutas que alimentam belezas podem ir morar em para que
lutar se não também por idílios, paz, pausas? – e o movimento de
transferência pode ser feito reciprocamente de cá para lá. Textos
dessas duas seções podem ir dialogar em educações geográficas dentro
e fora da geografia escolar, mundo/s emergente/s e vice-versa. Talvez a
seção Ser e Estar, em quais tempos e espaços? volte a nos
embaralhar.

Os temas deste livro são diversos, os métodos de abordagem,
variáveis. O que se mantém é a busca por não acomodamento à
ausência de contato entre diferenças, aqui convidadas ao desafio do
diálogo a partir do texto provocativo sobre narrativas, geografias,
cartografias. Para viver é preciso estar e ser – o que e como, sobre os
seres e seus espaços e tempos, narramos, geografamos,
cartografamos?

Um e-book pode juntar o que livros em papel só poderiam
publicar e separar/ligar em tomos diversos. Porém, tecnologia que
num futuro próximo será lembrada como “coisa” de antigamente, o



eletrônico de hoje ainda traz consigo a presença dos objetos mais
perceptivelmente impregnados de massa, volume e peso – no caso,
pesos medidos em megabytes, pesos que nem todas as telas e
dispositivos conseguem igualmente acessar e fazer download. Então,
o e-book se divide em dois tomos para que os volumes possam ser
mais facilmente transferidos para as bibliotecas guardadas em
computadores – nem só na nuvem queremos os novos livros. Para
não nos afastarmos em demasia da tentativa de ligar, cada volume
tem link de acesso para o outro, as quatro seções estão presentes em
ambos, assim como os dois diferentes prefácios, acompanhados desta
apresentação e do sumário completo dos dois tomos.

Narrativas, Geografias, Cartografias – para viver, é preciso espaço
e tempo, volumes I e II, dá prosseguimento a Geografias e
(In)Visibilidades, paisagens, corpos, memórias, livro produzido no
âmbito de convênio de cooperação firmado, em 2016, entre o
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e o Mestrado e Doutoramento em Geografia
da Universidade do Minho, Portugal. O convênio agora se amplia
em participações. No livro presente estão diversas autorias de
pesquisadoras e pesquisadores da Rede Núcleo de Estudos em
Espaço e Representações, que congrega pesquisadoras e
pesquisadores de mais de vinte universidades brasileiras. Outras
pesquisadoras e pesquisadores, de Brasil, Portugal, França, Itália,
Grécia e Estados Unidos, também apresentam suas construções
neste livro.

Da observação e fruição fenomênica do mundo com sua
multiplicidade de espaços intercambiados à luta por espaços e
tempos sem os quais não se vive bem e, no limite, não se vive. Ou
vice-versa no movimento, da luta à fruição, pois, para o que se luta?
Esperamos que este livro, com sua variedade de narrativas, geografias
e cartografias que se integram com suas diferenciações, ajude para a
fruição e para a luta, em ambas, as observações, análises, enunciações
de significados e tangenciar de sentidos.

Agradecimentos especiais devem ser atribuídos aos apoios
financeiros do Programa de Pós-Graduação em Geografia da
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES.
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