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RESUMO 
 
Nesse artigo será relatada a experiência de uma pesquisa, realizada na Zona Noroeste da 

cidade de Santos. Inserida no campo da saúde coletiva, seus conceitos referenciais são o de 

território, redes sociais e produção de saúde. A pesquisa teve como foco a investigação de 

estratégias de produção de saúde através da identificação e mapeamento de redes sociais, 

mobilizadas por equipamentos e manifestações de cultura. A partir do método cartográfico, 

produziu-se uma experiência que dialoga com o seu próprio modo de pesquisar, construindo-o 

através da implicação que o pesquisador estabelece com a realidade na qual se encontra. 

Correlacionada a sua maneira de pesquisar, destaca-se a produção de subjetividade em sua 

experiência, que corresponde aos movimentos de saúde captados, pelo pesquisador, ao estar 

envolvido pela dinâmica do território. Dessa forma, o pesquisador realiza suas incursões no 

campo e traceja os caminhos de sua pesquisa através de um mapa que ele próprio deve 

construir, chamado, nessa pesquisa, de itinerários-pesquisador. Através de suas as rotas, o 

pesquisador depara-se com a produção do comum, percebido como diversidade e partilha de 

realidades de vida. Para isso, aponta-se como uma das possibilidades de aproximação entre o 

campo do estudo em saúde com o campo singular da vida.  

 
Palavras-chave: itinerários, cartografia, território, redes sociais, produção de saúde. 

 

ABSTRACT 

 

This article will report the experience of a research, carried out in the Northwest Zone of the 

city of Santos. Inserted in the field of collective health, its referential concepts are the ones of 

territory, social networks and health production. The research focused on the territorial 

mapping of health production strategies through the identification and mapping of social 

networks, mobilized by institutions and local manifestations of culture. From the cartographic 

method, an experience was produced that dialogues with its own way of researching, 

constructing it through the implication that the researcher establishes with the reality in which 

he finds himself. Correlated with his research, the production of subjectivity in his experience 

it is highlighted, which corresponds to the health movements captured by the researcher, 

being involved by the dynamics of the territory. In this way, the researcher makes his forays 

into the field and traces the paths of his research, through a map that himself must construct, 

called, in this research, itineraries-researcher. Through the experiences on the routes of this 

map, the researcher is faced with what is part of the production of the common in the territory, 



 
 

perceived as diversity and sharing of realities of life. For this, it is pointed out one of the 

possibilities of approximation between the field of study in health and the unique field of life. 

 

Keywords: itineraries, cartography, territory, social networks, health production. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tratará de uma pesquisa realizada na Zona Noroeste da cidade de Santos, 

no bairro Radio Clube - uma região que apresenta contrastes sociais tanto internos, quanto 

externos em relação a outras localidades da cidade.  

Intitulada “Itinerários Mobilizadores de Redes Sociais de Cultura na Região Noroeste 

de Santos”, sua formulação é parte de discussões realizadas durante o projeto de extensão: 

“Participação e Redes Sociais na Região Noroeste de Santos” (Mendes et al., 2014), a respeito 

da possibilidade de encontrar outras redes sociais diferentes das até então investigadas: redes 

de representações políticas mais tradicionais na região.  

Inserida no campo da saúde coletiva, a proposta e os objetivos dessa pesquisa 

tiveram como foco a investigação de redes sociais mobilizadas por equipamentos e 

manifestações de cultura, para que nelas e pela relação delas com o território pudessem se 

tornar perceptíveis as formas de produção de saúde ali instaladas: modos especificamente 

produzidos pela relação entre os elementos encontrados ao redor de seu território, como sua 

vulnerabilidade, sua condição de exclusão, suas formas de moradias, seus pontos e 

equipamentos de promoção de cultura. 

A cultura nessa pesquisa articula-se a uma concepção de saúde ampliada, pela qual as 

diferentes esferas da vida são determinantes para os processos de saúde-doença (Czeresnia, 

2003). Seu embasamento teórico envolve alguns conceitos já mencionados anteriormente, 

sendo eles: o de redes sociais, território, produção de saúde, potência de vida, e uma noção 

muito importante para a realização dessa pesquisa: a de itinerários. Diante da interlocução 

possível entre saúde e cultura, e a partir dos conceitos propostos para sua discussão, é 

necessário colocar algumas questões para pensar essa relação na pesquisa, interessando, aqui, 

especialmente, algumas, como: o que leva as pessoas a aproximarem-se e criar laços entre si e 

como território? Que configurações do território permitem aproximações entre as pessoas? A 

que movimentos territoriais a produção de saúde encontra-se ligada? Essas nos levam pela 

experiência da pesquisa com a atenção voltada para o que possa precipitar como alguma 

resposta ou indicação a ela. 



 
 

Já por tratar-se de uma pesquisa imersa no método cartográfico, uma experiência 

nesses moldes, compreende diretamente a participação e a implicação do pesquisador no 

campo em que se encontra, naquilo que comunica sobre a realidade que investiga e o que dela 

pôde conhecer, de forma que ela também passa a ser experimentada e vivida singularmente 

por ele: seja por meio de si, dos outros ou das coisas com as quais estabelece contato (Rolnik, 

1989). 

A partir disso, há pelo menos dois caminhos que esse relato irá percorrer, em virtude 

de onde a experiência o interpela. O primeiro pode ser encontrado nesse artigo, através “dos 

itinerários-pesquisador”, que diz respeito a como a experiência da pesquisa problematiza a 

maneira pela qual o pesquisador conhece a realidade que investiga. O segundo, aqui descrito 

como “itinerários em um equipamento de cultura”, diz respeito, conforme Romagnoli (2009) 

explicita, ao que a experiência possibilita que seja produzido na subjetividade do pesquisador, 

percebendo que sua relação com o campo mudou tão significativamente a ponto de ele possa 

exprimir alguma consideração sobre o que o envolve. São, portanto, dois caminhos 

interligados que se deseja afirmar como caminhos de análise e de produção de conhecimento 

para a pesquisa e o trabalho em saúde. 

 

Dos itinerários 

 

A palavra itinerário, no dicionário, refere-se a outras como: caminho, viagem, 

deslocamento, percurso ou até mesmo um roteiro (Michaelis, 2016) - palavras que ajudam a 

explicar o seu sentido e o seu emprego. Olhando-a, com atenção, podemos perceber, já pelas 

palavras que exprimem seu significado, diferentes percepções a seu respeito: ora como algo 

que se encontra inerte, ora como algo que possui movimento e ação. 

 Nessa experiência em que figura como um dos principais objetos de investigação, 

diferentes dimensões de sua realidade encontram-se correlacionadas à sua semântica, sendo 

pela forma na qual a pesquisa se realiza que suas dimensões se anunciam. Estas 

contextualizam e complexificam sua relação com o mundo, derivando-a também em novas 

palavras que modificam e ampliam sua realidade.  

Uma das suas dimensões presentes e talvez a mais básica, seja a espacial. Um 

itinerário, nesse caso, está ligado a um ou a muitos espaços por onde passa. Esses podem 

corresponder a uma cidade, um bairro, uma rua ou mesmo um pequeno caminho que seja 

acessível a algo. Assim, um itinerário recorta uma determinada parte do espaço, 

temporariamente, ao ser delimitado; mas não pode ignorar o fato desse recorte - que possui 



 
 

começo, meio e fim – preceder e proceder de extensões que o complementam com antigos e 

novos caminhos; outros itinerários, que nunca cessam enquanto forem percorridos. Nesses 

espaços, há ainda aqueles elementos que o compõem, que os tornam visíveis e dizíveis, como 

sua paisagem e o que nela se encontra: moradias, construções, pessoas, animais, mato, morro, 

córregos, etc. - o que o forma em seus aspectos naturais e humanos.  

Não sendo sua única, um itinerário também possui uma dimensão que é dada por 

quem o percorre: por quem nele emprega ação de deslocamento e em quem, por ele, podem-se 

impregnar sentimentos, sensações, pensamentos e contágios. É uma dimensão da experiência 

relacionada à subjetividade de quem nele interage.  

Desse modo, um itinerário não só afeta como também é afetado pela subjetividade do 

pesquisador, uma vez que carregamos conosco aquilo que podemos chamar de experiência. 

Uma experiência que se distingue de apenas estar, fazer parte ou ter consciência de uma 

realidade. Passar por uma experiência significa sofrer modificações que não poderiam ser 

previstas. Para a experiência, o que importa não é sair de um ponto para se chegar a outro, 

conforme delimitaria a dimensão espacial de um itinerário. O que interessa para a experiência 

é aquilo que acontece enquanto um deslocamento é vivido, de forma que haja uma abertura 

para o desconhecido dos acontecimentos (Bondía, 2001). 

Essa dimensão caracteriza, então, aquele ou aquilo que percorre um itinerário, com a 

qualidade de ser itinerante - o que se torna um modo específico de experimentar o mundo.  

E, como mais uma dimensão a ser relatada, há aquela associada a todo tipo de 

variação e de desvios possíveis de ocorrerem em um itinerário. Constitutiva a ele, ela também 

interfere em suas dimensões anteriores. Como dimensão que coloca um itinerário suscetível a 

isso, o efeito de variar é mais importante e decisivo do que aquilo que varia; ou seja, há uma 

pluralidade infinita de coisas que, sob o efeito umas das outras, colocam-se suscetíveis a 

variações e desvios, em tantos níveis de relações, que ele jamais poderá ser apreendido como 

algo que se repete. 

Essa dimensão caracteriza toda sua variação e desvios como sua itinerância. Essa 

atribui, portanto, o fator de alguém não estar deslocando-se em um itinerário apenas com a 

qualidade de itinerante, mas também de deslocar-se o tempo todo, para todos os lados, em 

constante variação; e isso o indetermina. 

A invenção dessas três dimensões de um itinerário engendra-se e correlaciona-se 

com o que escreve Deleuze e Guattari (1996) e Deleuze e Parnet (1998) acerca das linhas, 

segmentos e fluxos que compõe alguma realidade. Assim, quando sua dimensão espacial é 

anunciada, identifica-se e descreve-se seus elementos, fazendo aparecer as linhas molares que 



 
 

codificam e estratificam uns em relação aos outros - o que nos remete a um lugar, um estado, 

uma identidade, um fluxo interrompido ou mesmo a reposição de uma ordem, diante de 

alguma desestabilidade. Já sua dimensão de experiência e variação, ao disporem-no à afecção 

e abertura com o mundo, expandindo suas permutas com o vivido, relaciona-o com suas 

linhas moleculares. Essas carregam fluxos de velocidade ou lentidão que traçam modificações 

quando um limiar é ultrapassado: o que permite que seja criada uma conexão entre linhas que 

se abrem e ficam suscetíveis a variar suas formas. Ainda, diante desse acontecimento, também 

está sua dimensão de variação. Essa pode produzir uma variação e desvio tão imprevisíveis, a 

uma direção tão desconhecida, que constitui uma linha em um eixo completamente diferente 

dos outros: uma linha de fuga.  

 

O território do itinerário 

 

O conceito de território poderia ligar-se à dimensão espacial de um itinerário de 

forma bastante estreita, quase como absoluta à primeira vista. No entanto, esse conceito 

diferencia sua dimensão espacial de uma noção simplista. Nesse caso, o conceito de território 

denomina aquilo que é chamado de espaço físico e natural de uma localidade, mas não 

apenas. Um território também é definido a partir do seu uso, o que inclui suas propriedades 

físicas e naturais, mas não como dados isolados, porque inclui a ação do homem como um ser 

que interage e que modifica o espaço, a partir de como vive - configurando-o a uma 

materialidade geográfica, social e histórica (Mendes & Donato, 2003; Santos, 2000). Assim, 

insere-se em um itinerário a propriedade da cultura. 

A introdução de um sujeito que faz uso do espaço e que, conforme a sua cultura, 

emprega nele suas marcas, relaciona-o com a dimensão da experiência e subjetividade. Nesse 

uso, é estabelecida uma relação recíproca entre o espaço - suscetível a ser modificado - e o 

que essa modificação produz como novas formas do território ser experimentado e vivido. É, 

então, pelo uso de um território que diferentes experiências e produções de subjetividade 

podem surgir.  

Na articulação do conceito de território com a produção de subjetividade, podemos 

considera-lo como um território existencial. Nesse caso, fica ainda mais evidente sua 

diferenciação de um conceito referente apenas ao que são as formas físicas e naturais do 

mundo. Um território existencial pode ser designado, por algum sujeito, como o que lhe 

pertence, do qual ele faz parte e pelo qual se identifica, em um plano subjetivo de ideias, 

afetos, representações e sentidos. Por outro lado, nesse mesmo plano, o que ora é tomado em 



 
 

um estado fechado de propriedade, pode desfazer-se, romper-se em um processo de alteração, 

de exterioridade e de nova composição existencial e territorial (Garcia, 2014).  

Chega-se, então, na dimensão de variação e desvios, que também encontra 

repercussões no conceito de território. Na formação de um território, conforme a definição de 

seu conceito, processos que são históricos podem conformar o funcionamento da vida a partir 

de fatores econômicos, políticos e sociais. Esses fatores, conforme a atuação e as decisões que 

são tomadas sobre eles, fazem variar seu uso e permite que movimentos políticos e sociais, 

perifericamente, possam modifica-los, desviando seus rumos ou assumindo para si outras 

formas de existência a serem compartilhadas. Isso faz um território, inevitavelmente, variar, 

mesmo que determinadas condições acentuem-se, ao que, na mesma proporção, podem ser 

respondidas por outras organizações de contestação. (Santos, 2008). 

Um itinerário caracteriza-se, portanto, como um feixe, um traçado de um território 

pelo qual passa e no qual figuram as mesmas propriedades. Se há uma diferença de escala, 

essa ainda enxerga uma mesma produção. Portanto, um território produz itinerários, assim 

como itinerários produzem territórios.  

Na pesquisa, ao ser explorado durante todo o seu decorrer, o território não possui 

formas e conteúdos que, a primeira vista, possam ser considerados como definitivos e muito 

menos, poder-se-ia observar e compreendê-lo nas suas extensões máximas. De modo inverso, 

ele é percebido aos poucos, na medida em que cada passo dado faz surgir um novo campo de 

visão. Apresenta-se como um território parcial, recortado pela experiência do pesquisador e 

pelas experiências que lhe são informadas por meio de quem ele conhece.  

 

As redes sociais  

  

O conceito de redes sociais diz respeito a uma forma de enxergar e inventar um 

tecido social no qual as pessoas estabelecem relações umas com as outras, conectando-se 

entre si. É, portanto, uma maneira de olhar para esse tecido, atribuindo-lhe uma configuração. 

Não se trata de determinar apenas um formato, mas também de instalar um modo pelo qual as 

pessoas passam a se relacionar. Nesse modo, as relações entre as pessoas são dinâmicas, 

coletivas e tendem a horizontalidade; nas quais cada pessoa, ao possuir múltiplas ligações 

com outras, recíprocas ou não, fornece um conjunto maior de relações interligadas em uma 

comunidade. (Scherer Warren,1999; Costa & Mendes, 2014) 

Inserido em um itinerário, por e entre todas as suas dimensões, como uma maneira de 

captar as relações e ligações nele presentes, produz-se o desenho de uma rede junto a todo seu 



 
 

funcionamento. Dessa mesma forma, as dimensões de um itinerário interferem e modulam 

essas conexões. 

Pela dimensão espacial de um itinerário, as redes sociais e suas conexões entre 

pessoas, objetos e espaços irão interferir na sua construção e no seu uso, já que isso é aquilo 

que substancialmente o constrói. Dessa forma, as redes sociais, colocam-no sob a perspectiva 

de um plano comum e dependente de como as pessoas se articulam ou se desarticulam em 

torno dele. O conceito de redes sociais dimensiona, então, a mobilidade ou imobilidade 

existente nesse território, mesmo que para apenas uma pessoa. Nesse sentido, é um conceito 

que diz respeito ao que pode ser captado como ação. Uma conexão expõe, portanto, um uso, 

uma criação, uma ou varias ações relacionadas umas com as outras naquele espaço (Costa & 

Mendes, 2014; Santos, 2006).  

As conexões em uma rede, ainda, se realizam pela produção de afetos e pela criação 

de laços entres as pessoas nesse território, o que a liga mais intensamente ao que é da 

dimensão da experiência e subjetividade em um itinerário. O surgimento dessas conexões, 

mediadas pelos laços e afetos, sensibiliza para uma receptividade e interesse, maior ou menor, 

para determinadas questões e problemas e também para os encontros. Uma conexão, nessa 

dimensão, é extremamente dependente dos encontros entre as pessoas e esses se tornam, mais 

ou menos, significativos a partir dos afetos que circulam. (Costa e Mendes, 2014; Castro-

Silva, 2014). 

Também em um itinerário, essas redes estão o tempo todo sendo ativadas e 

desativadas: sejam completamente ou apenas em alguns de seus pontos; e isso provoca uma 

constante reorganização em sua estrutura: uma dinâmica que se altera a cada vez que é 

novamente desenhada (Haesbaert, 2005). Uma rede, que em determinado momento apresenta-

se pequena, com baixo número de conexões, vai aumentando, gradativamente, com cada nova 

ligação, que pode trazer tantas outras mais; como poderá, na mesma proporção, decompor-se. 

Essas são algumas possibilidades de uma rede social, presente em um itinerário, variar e 

variá-lo.  

 

A produção social da saúde e a potência de vida 

 

A produção da saúde está relacionada a um itinerário por uma noção ampliada, em 

que fatores econômicos, históricos e sociais desempenham um papel na sua produção. 

Diferentemente de tratar-se da questão de ausência ou presença da doença, a produção de 



 
 

saúde envolve determinações que compreendem indivíduos e coletivos como seres e 

conjuntos pertencentes a múltiplas esferas da vida (Czeresnia, 2003).  

Sua noção de produção envolve diretamente as pessoas no cenário em que toma 

lugar, sendo essas as principais protagonistas do seu acontecimento, implicando-as também 

como aquelas pelas quais a produção da saúde mais transforma. Presente na realidade direta 

de vida das pessoas, seus vetores relacionam-se com o que é cotidiano e popular; ou seja, está 

presente nas possibilidades de construção de realidades de vida singulares (Bernardes, 

Pelliccioli e Guareschi, 2010).  

Sua lógica relaciona-se com as dimensões de um itinerário, atribuindo-as com a 

produção da saúde, o que expande os afetos, as potências e as possibilidades de compartilhar 

o que é comum e coletivo.  

No que diz respeito ao território, é uma produção de saúde interligada a ação das 

pessoas nele. O território a coletiviza e só a torna possível dessa forma, ao mesmo tempo em 

que a produção de saúde, por ser coletiva, torna-se também um regulador do território. Há, 

portanto, simultaneamente uma produção de saúde e uma produção de território que é perene, 

que se faz e desfaz, conforme os encontros, as festividades e as redes acionadas.  

Na relação com o outro, que não é apenas de negociação de conflitos, mas também 

de invenção de estratégias e saídas para os problemas que impactam na vida, surge o que é da 

dimensão dos afetos nas relações. O que é afeto encontra-se precisamente no que é produção 

de saúde, uma vez que ela surge na relação com o outro Isso indica a possibilidade de afetar e 

ser afetado, muitas vezes, quando este outro faz parte de campos desconhecidos e estranhos. 

Neste caso, a diferença não esta para uma ameaça que precisa ser evitada, mas uma novidade 

que amplifica o viver comum, como parte de uma alteridade. A vida passa então a ser tomada 

como multiplicidade de formas viventes, o que aloca a produção de saúde não apenas no 

organismo de um ser, mas nas suas condições de vida (Bernardes, Pelliccioli & Guareschi, 

2010).  

Nesse campo, a produção de saúde está ligada a uma potência de vida que se 

desenrola em um itinerário.  A vida como potência diz respeito a sua possibilidade de sempre 

reinventar-se e reinventar-nos com isso. Essa potência não corresponde a uma forma, nem a 

uma identidade, mas a uma força, uma potência de indeterminação (Pelbart, 2003). Essa 

potência, em um itinerário, insere-se nas forças presentes de suas dimensões, impulsionando 

que o trabalho com a saúde situe-se precisamente nelas, permitindo que elas possam ser 

sentidas e traçadas, paradoxalmente, sempre escapando, consonante com toda a variação de 

um itinerário.  



 
 

Assim, a forma como esses conceitos articulam-se na pesquisa com a noção de 

itinerário é fundamental, pois essas combinações promovem diferentes níveis em que a 

experiência da pesquisa pode ser explorada e que diferentes leituras dela possam ser feitas. 

Para tanto, elegemos também a ideia de itinerário como uma noção que pode captar e 

alcançar, ainda que parcialmente, processos e produções ligadas à vida, em algumas de suas 

nuances. Nesse sentido, a própria vida está presente quando se traça um itinerário, ou melhor, 

ela própria está sendo traçada.  

 

DOS ITINERÁRIOS-PESQUISADOR 

 

Nessa pesquisa, ao investigar o tema dos itinerários, vivenciando-os como parte de 

seu procedimento, é a própria pesquisa que passa também passa a ser investigada - o que quer 

dizer que o seu próprio modo de investigação passa a ser colocado em análise. Ou seja, o 

conhecimento que ela produz sobre seu objeto de pesquisa é também conhecimento sobre sua 

forma de pesquisar e sobre o seu pesquisador a um só tempo. De forma indissociável, objeto 

de pesquisa e pesquisador interferem um no outro por uma sintonia fina, o que parte da 

premissa de Passos e Eirado (2009, p. 122): “... o mundo e o sujeito são contemporâneos ao 

ato cognoscente”. Nessa proposição, diante da conformação da relação entre pesquisa e 

objeto, o que se cria é um determinado tipo de itinerário, aqui chamado de itinerário-

pesquisador.  

O itinerário-pesquisador, nesse caso, é a expressão da relação de coprodução entre 

ambas as partes - o que anuncia também um modo pelo qual esse itinerário é formado e 

percorrido. Assim, não se trata de um itinerário que já se encontra pronto antecipadamente à 

pesquisa, como algo a ser dado para ser cumprido e executado, conforme alguma prescrição. 

Ao contrário, um itinerário-pesquisador é uma cartografia que precisa ser construída diante da 

experiência, que só se realiza quando a pesquisa é colocada em prática. Esse, então, passa a 

ser constituído, insinuando-se aos poucos ao ser desenhado por múltiplas influências, ao ponto 

que seu desenho passa a ser cada vez mais alterado e complexo (Passos e Benevides, 2009). 

Em uma pesquisa, como essa, não há então uma descoberta final a ser revelada, mas 

sim processos sequenciais ou interrompidos do ato de se conhecer, reunidos, em registros 

significativos, mais ou menos, localizados em um ou outro ponto da investigação. Menos do 

que produzir uma verdade sobre o que se investiga, a preocupação para o pesquisador é 

encontrar nos problemas e nas suas possíveis saídas, os movimentos que os formam e os 

tornam perceptíveis em seu plano implicacional com o campo (Passos e Eirado, 2009).  



 
 

Dos principais tipos de percursos e mais algumas características 

 

Um itinerário-pesquisador funciona como um mapa que contém as ações realizadas e 

os caminhos percorridos pelo pesquisador, aos quais se agregaram notas e apontamentos para 

a pesquisa – que nada mais são do que as coordenadas dessas ações e caminhos. Dessa forma, 

um itinerário produz e comunica as experiências de uma pesquisa, na medida em que a 

percepção, os sentidos e as paixões do pesquisador conectam-se a ela; quando é possível 

empregar em sua tinta aquilo que atua sobre ele pelos meios que encontra para se relacionar 

com a realidade. 

No entanto, apesar de servir ao pesquisador como registro de suas reflexões e 

caminhos percorridos, um itinerário-pesquisador não se forma exclusivamente a partir dele, 

como se isso correspondesse ao que vem de seu interior; quando, ao contrário, diz respeito ao 

seu encontro com a exterioridade. Isso significa que um itinerário-pesquisador não 

corresponde a um modo de conhecer que é individual; um itinerário-pesquisador é híbrido e 

faz ressoar múltiplas vozes que ecoam em seus traços. É constituído, portanto, em parte pelos 

caminhos aos quais se lança e aventura-se por si mesmo, mas também por caminhos indicados 

pelos itinerários das pessoas que ele conhece e que influenciam seus próprios caminhos.  

Dado isso, em um itinerário-pesquisador, a realidade imediata e os encontros que 

nela acontecem podem ser explorados por, pelo menos, duas formas: por percursos entre 

itinerários programados e pré-definidos e por percursos entre itinerários inesperados e 

errantes.  

Os percursos programados são aqueles trajetos que, inicialmente, foram planejados e 

projetava-se que aconteceriam, de uma forma ou outra, durante a pesquisa. Nesses, 

compreende-se aquelas ações e acontecimentos relacionados às questões e objetivos centrais 

dela, assim como os meios definidos para que eles fossem alcançados. Esses percursos 

desempenham um papel de fio condutor e também de sustentação à ligação do pesquisador 

com seu tema de trabalho. Ao mesmo tempo, encontram-se adjacentes diversos 

acontecimentos que, não menos importantes, contextualizam e dão diferentes tonalidades ao 

que se propõe a investigar, pela vastidão do campo no qual se está.  

Esses são os percursos inesperados e errantes que podem ser definidos como aqueles 

que não poderiam ser previstos antecipadamente, sob nenhum aspecto, em um projeto. Eles 

acontecem através do inesperado e se anunciam pelo acaso. Nesse sentido, carregam uma 

espontaneidade e uma predileção pela ação antes ao planejamento. Em grande medida, esses 

percursos sustentam a ligação do pesquisador com o campo, em uma postura ativa do que se 



 
 

sucede diante da presença do pesquisador, que vai ao encontro do que seu “faro” indica. 

Nesses percursos, por mais que possa haver um ímpeto que o leva para desvios de sua rota - o 

que pode representar até mesmo, involuntariamente, uma ultrapassagem ao escopo da 

pesquisa - a potência do pesquisador está ativa e esse pode realizar uma manobra de curva que 

o recoloca em sua rota, impregnado com novas intensidades e ligações com as forças 

presentes. 

A formação dos itinerários na experiência da pesquisa 

 

No caminho da universidade para o campo de pesquisa, trajeto percorrido de ônibus 

municipal, a paisagem vai mudando consideravelmente conforme se avança, e o percurso, por 

sua vez, é razoavelmente extenso. Com efeito, a impressão causada é de estar indo para um 

lugar completamente diferente. Esse impacto realça a impressão de deixar para trás um lugar 

ao qual se está acostumado a viver, desprendendo-se também de algumas referências que dão 

a sensação do que é a suposta “normalidade” da vida ao qual se está acostumado. Realizam-

se, assim, deslocamentos espaciais e subjetivos pela cidade; o que indica, não ocasionalmente, 

a constituição de um itinerário, que precisa percorrer diversos tipos de distância entre o 

pesquisador e o seu campo. Para estar nesse novo ambiente, parece ser necessário 

experimenta-lo e apreende-lo de todas as formas possíveis para que não escorra e escape, 

ainda que isso seja inevitável.  

A proposição de uma pesquisa, nesse caso, visa percorrer, justamente, esses espaços 

para analisa-los a partir de seus movimentos, que transformam a realidade e também o 

pesquisador: o pesquisador e o campo modificam uns aos outros, em aproximações e 

afastamentos (Barros e Kastrup, 2009; Passos e Eirado, 2009). 

Como um território vivo: pelas praças, aparentemente, sempre muito movimentadas, 

praticam-se esportes ou variados tipos de jogos: cada uma delas parece ser ocupada por uma 

geração específica, dos mais jovens aos mais velhos. Em uma avenida principal, que vai até o 

final do bairro, há sempre bastante movimento: pessoas na porta de estabelecimentos 

comercais, em reuniões e conversas; pequenas lojas, aparentemente, de propriedade dos 

próprios moradores e uma feira de rua, armada com os mais diversos produtos sendo 

negociados; Em um instante, passa um carro de som com anúncios e músicas; crianças 

chegam e saem da escola, e no meio de tudo isso há uma profusão de vozes que, às vezes, 

torna-se indiferenciável. 

Pelos percursos realizados, há pessoas que ocupam e habitam o território por 

diferentes maneiras; há, em suas histórias, relatos sobre os diferentes períodos em que o bairro 



 
 

foi formado; nele encontram-se pessoas vindas como emigrantes de outros estados e que 

instalam algumas de suas tradições, mantendo-as ainda vivas ou transformando-as em algo 

singular naquele espaço. Por outras andanças, a organização das ruas pode ser difusa; 

bifurcam-se caminhos que contornam quarteirões e rumam para lugares que um desconhecido 

não faz a menor ideia para aonde irão chegar. Nota-se também a disposição das construções e 

a relação delas umas com as outras, nas quais, entre seus limites, algumas distâncias não são 

apenas físicas. Há a existência de equipamentos públicos nos setores da saúde, educação, 

assistência social e cultura. Ao adentrar por alguns desses e conhecer as pessoas que neles se 

encontram, expressam-se distâncias e proximidades de entendimento em relação ao que é de 

interesse das pessoas que moram à sua volta e o que é oferecido nas suas atividades e 

funcionamento. Há o componente da vulnerabilidade, onde fica visível e se materializam os 

números do déficit habitacional da cidade, que dão lugar a moradias de condições precárias, 

ali chamadas de palafitas. 

São por esses percursos e andanças que algumas relações mostram-se cruciais. A 

partir de encontros, por vezes, inesperados, aquela primeira distância é transformada em 

proximidades com pequenas circunstâncias e pontos em comum, como estar em um mesmo 

ônibus, partilhar uma ideia, uma preocupação, um modo de ver e agir no mundo, que marcam 

tanto visões coincidentes quanto diferenças, novidades e estranhamentos curiosos. Esses 

instantes possibilitam intercâmbios de experiências que se desdobram em novos convites para 

estreitar os primeiros laços.  

 

ITINERÁRIOS EM UM EQUIPAMENTO DE CULTURA  

 

Previamente pela pesquisa, esteve definida a visita do pesquisador a um equipamento 

de cultura na região. Nele seria realizado o acompanhamento de uma pessoa para que seus 

itinerários de cultura pudessem ser traçados e conhecidos. Para tanto, definiu-se uma ONG, 

responsável por promover eventos e oficinas culturais na região, na qual outras atividades de 

pesquisa e de graduação da universidade também já se realizavam - o que facilitou a entrada e 

a apresentação do pesquisador. Essa escolha foi prevista para que, através dela, a pessoa 

identificada pudesse ser alguém que por possui laços e ligações culturais com o território, 

sendo encontrada justamente em um dos pontos de cultura nele existente. 

Negociada a participação e as visitas necessárias, por meio da mediação dos gestores 

do equipamento - já familiarizados com as pessoas que o frequentam e que nele trabalham - 

identificou-se uma pessoa com indicadores importantes para participar do estudo: ser 



 
 

moradora do bairro e também circular pelos equipamentos de cultura e outros pontos com 

manifestações culturais na comunidade; ou seja: alguém mobilizadora de redes sociais de 

cultura na região.  

Traçar para conhecer seus itinerários de cultura na região foi uma forma definida 

para registrar os movimentos de cultura no território, que apesar de estarem presentes no 

itinerário de uma única pessoa, compõem parte de manifestações que são coletivas e que, na 

sua realização e celebração, agregam outras pessoas ao seu redor. O relato do itinerário de 

cultura de uma pessoa, envolvida em uma rede, é parte de um cenário social de participações 

coletivas na região - o que configura uma geografia social, subjetiva e afetiva do território 

(Costa & Mendes, 2014). 

Luiza, nome fictício para preservar sua identidade, moradora da região desde a sua 

infância, trabalha e participa das atividades culturais no equipamento visitado. Sua ligação ao 

lugar estende-se até seus filhos, que participam e integram, nele, uma banda de percussão. 

Ela, moradora antiga do bairro, é considerada e se declara como alguém muito presente nas 

manifestações culturais do território. Por possuir uma rede de contatos e relações no próprio 

equipamento, e por ele também produzir uma rede enquanto funciona, algumas vezes, durante 

os encontros, o que se iniciava apenas como uma conversa entre o pesquisador e Luiza, 

transforma-se em um diálogo entre um número maior de pessoas. Essa nova composição, 

atravessava os temas da conversa - sua história, a do bairro, seus gostos e preferências, os 

locais que frequenta e pessoas que conhece - trazendo novos fatos e até mesmo recordações. 

Mas, para traçar e conhecer os itinerários de cultura anunciados por Luiza, foi 

utilizado um instrumento chamado sociograma. Por ele é feita uma analise das redes sociais 

pela qual, conforme Lavalle, Castello e Bichir (2006) indicam, tona-se possível construir um 

mapa de relações e conexões de uma pessoa, que, como um centro irradiador, aponta e tece 

ligações para outros pontos: outras pessoas e locais com os quais há vínculo, compondo uma 

rede de indicações.  

Em seu sociograma foram indicados bares, danceterias, outras ONG, blocos de rua e 

escolas de samba como espaços de convivência, produções artísticas e de relações de 

amizade. Uma característica ainda importante desses apontamentos é o contexto das conexões 

produzidas com esses espaços e entre as pessoas que por eles passam. Essas estiveram ligadas, 

principalmente, a manifestações culturais de datas comemorativas e festivas do calendário: 

como o carnaval e as festas juninas. Esses dois eventos foram, portanto, os principais 

responsáveis, apontados por Luiza, para que as redes sociais de cultura no bairro fossem 



 
 

produzidas com mais intensidade - o que quer dizer: com o maior número de conexões ativas 

no cotidiano.  

Nesse momento, ao propor que a pesquisa fosse realizada através do 

acompanhamento de uma pessoa e dos seus itinerários, podem ser descritas duas fases: 

primeiro a identificação desses itinerários e a sua disposição em um mapa, conforme foram 

construídos os sociogramas; a segunda passa a ser a vivência e investigação do pesquisador 

pelos itinerários produzidos naquele mapa, sob algumas das suas rotas traçadas – o que leva o 

pesquisador a transitar pelos pontos de cultura apontados, na companhia de Luiza, a partir do 

momento em que alguma manifestação de cultura os ative.  

São, portanto, dois momentos de construções de itinerários parciais, e que não devem 

ser tomados por separados: os itinerários desenhados no mapa de relações constituem um 

mapa a ser experimentado. Nesse jogo, é preciso expressar que eles não formam ou 

representam a experiência de uma escrita e experiência individual ou pessoal, mas que, 

composta, no mínimo, a duas mãos, busca capturar a impessoalidade das rotas que é dada pelo 

campo, quando são seus movimentos o que se acompanha e coloca-se em linhas.  

O primeiro mapa comum aparece a partir do que Kastrup e Passos (2013, p. 269; 

p.270) indicam como: 

 
“A aposta da cartografia é na construção coletiva do conhecimento por meio de uma 

combinação que pode parecer, à primeira vista, paradoxal: acessar e, ao mesmo 
tempo, construir um plano comum entre pesquisadores e pesquisados. (...) 
Lembramos mais uma vez que no plano de produção, plano coletivo das forças, 
lidamos com o que não é de propriedade de alguém ou de uma comunidade. No 
coletivo não há, portanto, propriedade particular, nada que seja privado, já que todas 
as forças estão disponíveis para serem experimentadas.” 
 

Se a partir da experiência de vivenciar alguns dos itinerários apontados, pelo 

acontecimento de festas e celebrações, um novo mapa do território viria a ser traçado: sua 

composição de linhas foi inédita para o pesquisador. Nota-se uma disposição específica entre 

os pontos de cultura indicados e que não parece ser casual. Esses, em sua maioria, encontram-

se na ultima rua do bairro ou logo à sua frente, no limite com as primeiras construções de 

palafitas, dispostas sobre um plano mais elevado que avança em direção ao braço do mar: o 

chamado dique. Esses equipamentos margeiam essa linha de fronteira que marca diferenças 

bastante acentuadas no bairro: de condições materiais, de infraestrutura, e também de 

circulação e de passagem.  

Em contrapartida, nos itinerários vivenciados pelas festividades de carnaval e festas 

juninas, as pessoas ocupam amplamente essa última rua, em grandes povoamentos. São 



 
 

encontros diversos e com eles uma alegria que vem de súbito. Enquanto a rua é ocupada 

livremente, sendo ela própria um dos pontos de cultura para ser considerado, em outros pontos 

apontados, como o próprio equipamento visitado, alguma celebração ou festa se realiza, 

aberta para que qualquer pessoa participe. Durante a festa, as pessoas entram, saem, passam 

ou permanecem por eles como preferirem. Reúnem-se, conversam, brincam entre conhecidos 

e estranhos. As possíveis identidades e formas fixas, nesse momento, como a profissão, idade 

ou local de moradia parecem não importar e desfazerem-se.  

Nesse cenário, os equipamentos de cultura, as manifestações culturais e algumas 

pessoas com grande capacidade de estabelecer relações de confiança em sua rede, figuram 

como pontos de permeabilidade no território - o que possibilita a existência de uma faixa 

territorial de trocas mútuas entre diferentes realidades existenciais. Para o pesquisador, esse 

foi o movimento mais significativo observado, para ser registrado e participar, uma vez que 

essa dinâmica de abertura e de passagem entre modos de vida distintos, incluindo as 

diferenças em um plano comum e transversal, ao invés de homogeneizá-las, também o 

envolveu.  

Através dessa configuração territorial, que se demonstra perene, cartografa-se uma 

produção de saúde e uma potência de vida, em indivíduos e coletivos, que encontram meios e 

substrato na multiplicação e variação das realidades e formas de vida presentes, possíveis de 

serem partilhadas. Por essa configuração territorial, um segundo mapa cartográfico da 

produção do comum é traçado, que segundo Kastrup e Passos (2013, p. 267; p.276): 

 
“O comum porta o duplo sentido de partilha e pertencimento. Cada um desses 
sentidos indica um procedimento ou atividade sem a qual a produção do comum não 
se efetiva. O comum é aquilo que partilhamos e em que tomamos parte, 
pertencemos, nos engajamos (...) A sensação de permeabilidade é um dos indícios do 
acesso a um plano comum (...) O plano comum envolve então ampliação e 
alargamento das subjetividades pela conexão com singularidades heterogêneas e 
semióticas até então estranhas.” 

 
O pesquisador primeiro e logo quando chega, percebe uma distância que o separa 

daquela festividade e sua celebração. Na expectativa de reconhecer o que é novo, busca em 

suas experiências de itinerários prévios, algum que possa lhe trazer alguma orientação. Em 

vão, suas próprias experiências e itinerários anteriores foram modificados e não podem mais 

ser vistos da mesma forma como antes. Aos poucos, vai explorando o ambiente – 

acompanhando mais sua dinâmica do que procurando racionalizar a vida ao seu redor. 

Aproxima-se de algumas pessoas, atento e curioso com as imagens que vê; arrisca dizer algo 

ou alguma coisa precisa inevitavelmente ser dita - o que provoca que diálogos mais ou menos 



 
 

curtos aconteçam. Sua presença também é notada por alguns como estranha, inabitual, e isso, 

às vezes, também desperta uma simpatia ou interesse para aproximações. Ao ver pessoas que 

conhece e possuí mais vínculo, sente-se mais a vontade e mais alegre, o que parece repercutir 

também em quem não o conhece. Toda a movimentação naquele cenário faz variar sua 

experiência de forma que ela parece romper com todo o resto ao qual está acostumado. Ainda 

que não perceba, arriscando-se mais, rodeia os acontecimentos cada vez mais próximo a eles, 

muito atraído pelo o que parecem produzir: o envolvimento das pessoas com as brincadeiras, 

a forma de expressarem-se com o corpo, a espontaneidade, a atenção e o cuidado dos 

pequenos gestos. Distraído mas não disperso, não imagina o “perigo” que corre. 

Inesperadamente, por um gesto instintivo e intuitivo de alguém, é puxado para a dança. Agora 

está na mesma roda. Não só vê as coisas diferentes nesse momento, como também não é mais 

o mesmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a pesquisa cartográfica, nessa experiência, foi preciso inventar um dispositivo 

que pudesse dar conta de apresentar os registros da pesquisa, diferentes de meros dados 

captados por um pesquisador neutro.  Ao contrário, foi preciso criá-lo para apresentar a 

implicação necessária ao pesquisador com o seu campo e pela qual tem como resultado seu 

itinerário-pesquisador. Esse, por sua vez, não pôde ser definido apenas por aquilo que compõe 

seu conteúdo, mas também pelo modo de investigação com o qual dialoga: um modo 

cartográfico. 

Registrar os movimentos do campo significou, aqui, traçar os segmentos, as 

intensidades e os fluxos de vida através de itinerários, seus itinerantes e sua itinerância. Para 

apreendê-los, mais como ação do que forma, seus registros são apenas passageiros. Isso 

corresponde ainda a dizer que suas margens, os conceitos que definem ou dialogam com o que 

é um itinerário, são forçados a entrar em movimento, construindo e desconstruindo aquilo que 

eles buscam captar. 

Ao envolver a realidade concreta e subjetiva do campo investigado, esse determinado 

tipo de itinerário - o itinerário de uma experiência – indica que só é possível perceber o 

movimento mais significativo do campo, aquele que mais afeta o pesquisador, quando esse 

desestabiliza a noção de um olhar de fora em contraposição a um olhar de dentro - criando 

para si um olhar comum com o território, sua vida e suas forças e formas.  



 
 

Por tratar-se de uma investigação voltada para a área da saúde coletiva, associando-

se com o que é da ordem da cultura e do que essa indica como produção de saúde, seu 

processo cartográfico de ligação com o território, pode reforçar as possibilidades de 

aproximação do campo do estudo na saúde com o campo singular da vida das pessoas, por 

meio de interferências de um fazer comum. 
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Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

(Decreto n 93933 de 14/01/87; Resolução CNS n. 196/96) 
 

1. Título da pesquisa: Itinerários Mobilizadores de Redes Sociais de Cultura na Região Noroeste de Santos. 
 

2. Pesquisador: Rosilda Mendes 
3. Cargo/função: docente do Departamento de Políticas Púlicas e Saúde Coletiva 
Esclarecimentos ao sujeito da pesquisa: O presente estudo tem por finalidade compreender de que formas se estabelecem 
e se organizam as múltiplas relações de cultura, em redes sociais na Região Noroeste de Santos, por quais motivos e vias 
as pessoas se aproximam, em quais situações e contextos as pessoas se encontram e produzem laços. A metodologia a ser 
utilizada prevê pesquisa bibliográfica e acompanhamento 
de pessoas em suas redes de cultura. Sua participação é voluntária e você não é obrigado(a) a participar deste estudo, 
tendo o direito de sair da pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo. Você poderá fazer 
qualquer pergunta de esclarecimento acerca do estudo e da sua participação nele, e se tiver alguma dúvida, a mesma 
será esclarecida no decorrer do trabalho. 
Os dados referentes a pesquisa serão, posteriormente analisados, porém seu anonimato será preservado e nem seu nome 
ou qualquer outro dado que o (a) identifique será revelado, nem mesmo na fase de conclusão e divulgação deste estudo. 
Todos os dados do estudo serão guardados em local seguro.  . Este estudo não oferece risco e não há benefícios diretos 
para o participante.Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso 
aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Profa. 
Dra. Rosilda Mendes que pode ser encontrada no endereço: Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias, Santos/SP – CEP 
11015-020, Tel: (13) 38783700. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 
– 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – Endereço eletrônico:  Acrescentamos que, após a conclusão da 
pesquisa, comprometemo-nos a divulgar os resultados, assim como apresentá-los em seminários, congressos e 
eventos afins e reafirmamos que o seu anonimato será preservado e nem seu nome ou qualquer outro dado que o 
identifique será revelado. 
Informamos que não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há compensação 
financeira à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
O pesquisador se compromete a utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. 

 
Consentimento livre e esclarecido. 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo 
o estudo Itinerários Coletivos Mobilizadores de Redes Sociais de Cultura na Região Noroeste de Santos. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 
ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

 
 

-------------------------------------------- 
Assinatura do Voluntário/ representante legal                         Data:    /__/__. 

 
 

Declaro  que  obtive  de  forma  apropriada  e  voluntária  o  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  deste 
representante legal para a participação neste estudo. 

 
 

---------------------------------------------------------------- 
Assinatura do responsável pelo estudo                                Data:    /__/__.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


	Como um território vivo: pelas praças, aparentemente, sempre muito movimentadas, praticam-se esportes ou variados tipos de jogos: cada uma delas parece ser ocupada por uma geração específica, dos mais jovens aos mais velhos. Em uma avenida principal, ...
	Pelos percursos realizados, há pessoas que ocupam e habitam o território por diferentes maneiras; há, em suas histórias, relatos sobre os diferentes períodos em que o bairro foi formado; nele encontram-se pessoas vindas como emigrantes de outros estad...

