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RESUMO 
 
O presente artigo busca apresentar e traçar aspectos preliminares dos conceitos de 
multiterritorialidade e do modo de existência ficção através de suas tangências para 
compreensão de obras de arte multimídia. Esta aproximação diz das confluências que a 
comunicação pode fazer com outras áreas e como pode se utilizar desses conceitos para 
compreender suas próprias dinâmicas de formas diversas, ampliando suas possibilidades de 
atuação. Apresentaremos cada conceito de forma individualizada, mostrando suas origens, 
características e variações e, no último momento, demonstraremos suas convergências 
através de análise da obra Sala da Exaltação do Museu do Futebol de São Paulo/SP.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  Multiterritorialidade. Ficção. Teoria Ator-Rede. Comunicação. 
Experiência. 
 
 

MULTITERRITORIALITY AND THE FICTION MODE OF EXISTENCE 
Approaches between the Geographies of Communication and the Actor-Network Theory 

in Artworks Analysis 
 

ABSTRACT 
 
The present article seeks to present and trace preliminary aspects of the concepts of 
multiterritoriality and the fiction mode of existence through their tangencies to the 
understanding of multimedia artworks. This approach tells of the confluences that 
communication can make with other areas and how it can use these concepts to understand 
their own dynamics in different ways, expanding their possibilities of action. We will 
present each concept in an individualized way, showing its origins, characteristics and 
variations and, at the last moment, we will demonstrate its convergences through analysis 
of the artwork Sala da Exaltação of the Football Museum of São Paulo/SP. 
 
KEYWORDS: Multiterritoriality. Fiction. Actor-Network Theory. Communication. 
Experience. 
 
                                                           
1 Trabalho apresentado no GT Estética e estudos da imagem. 
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Introdução  
 

 Para Manuel Castells (2011) os meios de comunicação passam por um momento 

delicado na atualidade. De um lado temos a ampliação exorbitante de formas de informação 

e contato com outros sujeitos e objetos; e, por outro lado, um cenário onde essas 

possibilidades acabam nos afastando de códigos de comunicação que antes faziam sentido 

para grandes coletivos sociais e que agora já não se aplicam mais. Seria um período de 

fragmentação social, onde parece um desafio manter relações de comunicação nos coletivos 

humanos.  

 Nesse contexto, surgem algumas premissas teóricas que estão cada vez mais se 

relacionando com a comunicação e as ciências sociais aplicadas, pensando em alternativas 

conceituais para esses debates e que possam gerar novas perspectivas de produção. Dentre 

elas despontam as geografias da comunicação, discutindo o papel dos territórios nas nossas 

relações e as formas como eles estão se reconfigurando e trazendo outras maneiras de 

expressão e comunicação para os sujeitos; e a teoria ator-rede (TAR), como alternativa para 

se observar as dinâmicas sociais, percebendo os seres humanos simétricos aos não humanos 

e se relacionando de maneira homogênea dentro das suas formas de existir.  

 Assim, partindo das perspectivas apresentadas pelo geógrafo Rogério Haesbaert 

(2003, 2007) e, um dos grandes nomes da TAR, Bruno Latour (2013, 2014), vamos falar 

das premissas teóricas dos conceitos de multiterritorialidade e do modo de existência 

ficção, [FIC]3, apontando de maneira individualizada suas principais características, 

variações e o modo como foram construídos. Em um segundo momento, abordaremos as 

aderências desses conceitos através da análise empírica de uma obra multimídia, que 

acreditamos agregar esses dois aspectos.  

 O objeto escolhido para análise foi a obra Sala da Exaltação, integrante do circuito 

expositivo de longa duração do Museu do Futebol, localizado no interior da fachada do 

Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Nessa obra, podemos perceber a influência 

espacial e material na constituição da mostra, além do estádio trabalhar com camadas 

                                                           
3 Latour (2013) grafa os modos de existência por extenso – Ficção – ou com as três letras iniciais em caixa 
alta e entre colchetes – [FIC].  
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territoriais e ficcionais anteriores a constituição do museu e da Exaltação, ampliando nossos 

pontos de observação na congruência dos conceitos.  

 

 

Multiterritorialidade 

 

 No universo das geografias da comunicação, segundo o mapeamento da área feito 

por Sonia Aguiar Lopes (2013), existem algumas vertentes que dividem os autores em 

quatro eixos, dependendo da origem dos fenômenos que buscam observar. Seriam elas:  

 
O papel do espaço e da espacialidade como categorias analíticas das variadas 
formas de expressão e comunicação humanas; a organização e disseminação 
territorial das tecnologias de informação e comunicação, com ênfase mais recente 
na internet e dispositivos móveis; as geografias dos sistemas de mídia nos 
contextos da globalização e da regionalização, com imbricações na economia 
política; e a geopolítica dos fluxos e contrafluxos de informação e comunicação 
em âmbito mundial. (LOPES, 2013, p. 33)  
 

 No imbricamento do primeiro e segundo ponto vemos despontar alguns debates 

sobre a formação dos territórios e a forma como atuamos sobre eles no cenário de 

convergência atual.  Os autores que buscam esses diálogos trazem reflexões relacionadas a 

questões elencadas por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), com a ideia de formação 

rizomática dos espaços, numa espécie de teia onde as características que compõem esses 

ambientes estariam conectadas por todo o processo, mesmo que de forma pouco evidente.  

 Dentro deste cenário, seguindo os debates teóricos formados por essa tangência 

entre a comunicação e a geografia, podemos destacar como essas dinâmicas se realizam a 

partir do entendimento de Rogério Haesbaert (2003, p. 14). O autor percebe o território 

como mescla de duas características, que costumamos colocar em gavetas separadas, mas 

que se encontram diluídas dentro deste conceito: uma mistura de aspectos simbólicos e 

culturais, que buscam formar uma identidade territorial como meio de apropriação e 

identificação e, por outro lado, o poder político e/ou ideológico que trabalha com a 

apropriação do espaço como maneira de disciplinar e controlar os indivíduos 

 Assim, não se deve confundir território com espaço geográfico, que seria o detentor 

de aspectos puramente físicos. No controle de uma área geográfica é que nascem os 
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territórios, que almejam influenciar a formação de fenômenos. Além disso, a ideia de 

disciplinarização dos seres reforça o pensamento de Deleuze e Guattari (1995) ao dizerem 

de limitações espaciais que são feitas pelo Estado como formas de controle e continuidade 

de situações, uma espécie de zona segura trazida por criações de ordem política e ficcional.  

 Na atualidade, com a inserção cada vez mais crescente de dispositivos móveis com 

acesso à internet e facilidades no transporte de um local a outro, estamos passando por 

experiência de glocalização, através da qual adquirimos conhecimento de outras culturas e 

localidades, mas também com a possibilidade de conhecer e estar nesses espaços, seja de 

forma virtual ou física. Essa noção trouxe à tona muitos debates desde o final do século XX 

e início do XXI sobre a diluição do território em detrimento da ideia de território-rede, ou 

até mesmo de desterritorialização. Entretanto, para Haesbaert (2003) esses movimentos 

acontecem, mas não diluem os territórios, pois eles se materializam de outras formas, 

caracterizando-se como processos que são constituídos através do tempo, baseados nas 

influências dos seres que transitam sobre eles.  

 Desse modo, a ideia de desterritorialização aparece apenas em situações muito 

específicas de forma pura, como por exemplo no caso de pessoas refugiadas de guerras, que 

precisam sair de suas terras, mas sem perspectivas de serem aceitas em novos lugares, o 

que acontece com os refugiados sírios na atualidade. Então, salvo esses casos, essas 

dinâmicas são de des-territorialização (com o uso de hífen), pois todo processo de 

desterritorialização viria acompanhado por um de reterritorialização, uma vez que 

substituímos ou sobrepomos territórios, sem sermos excluirmos deles completamente.  

 Então, se não passamos por diluição total dos territórios, o que acontece é uma 

multiplicação deles, a sobreposição que podemos fazer, atuando e existindo em diversos 

locais ao mesmo tempo, perspectiva que Haesbaert (2007) compreende como 

multiterritorialidade. Essa noção traz a definição de território, envolvendo questões de 

poder e valores simbólicos no mesmo patamar, mas também aprimora esse olhar para a 

ideia de território “a partir da concepção de espaço como um híbrido – híbrido entre 

sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e 

‘idealidade’, numa complexa interação tempo-espaço” (HAESBAERT, 2007, p. 27).  
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 Nesse sentido, podemos entender que cada território é composto da união de 

diversos elementos, que perpassam tempo e espaço4 através de múltiplas camadas, que 

podem ser acionadas no mesmo momento e posição geográfica, ou a partir da união 

‘simbólica’ de localidades – através de um dispositivo móvel, por exemplo. Assim, cada 

território é construído através de um processo e trajetória, que envolve todos os elementos 

que o constituem, bem como todas as figuras que passam por ele.  

 Ao entendermos o território como área geográfica que ao ser controlada traz 

relações híbridas entre diversos contextos imateriais e também locativos, construído de 

forma processual através do tempo e agregando as modificações que aparecem, sejam de 

cunho ideológico ou físico, podemos também assumir que essas camadas que formam 

apenas um território são capazes de se sobrepor, formando outros espaços sobre o que 

ocupava aquela localização em tempo passado. E é dessa convergência de unidades que 

vemos emergir a multiterritorialidade não como a troca de um território por outro, mas a 

soma deles de forma homogênea, onde não seria possível distinguir essas camadas de forma 

clara, pois tornam-se integrantes do nosso cotidiano.  

 Desse modo, mesmo esse debate ganhando força na comunicação apenas na 

contemporaneidade com a atualização e inserção de novos meios que diluem a noção 

tradicional de espaço (LOPES, 2013), a multiterritorialidade sempre existiu e é intrínseca 

aos sujeitos. Ela se relaciona a movimentos naturais dos indivíduos ou relações de 

poder/econômicas que surgem com a intenção de criar uma dimensão simbólica e de 

identificação no território. 

 Entretanto, a multiterritorialidade pode existir de duas maneiras distintas e 

complementares em muitas ocasiões, sendo a primeira justamente a sobreposição literal de 

territórios, seu espaço físico, que com novos usos e demandas, ultrapassa a função tida em 

primeiro momento, formando sedimentos com o passar do tempo e das vivências tidas 

nesses locais. Por outro lado, existe a ideia do território-rede, que envolve as novas 

tecnologias de conexão e realidades virtuais.  

 Haesbaert (2007) destaca que, mesmo com essas duas possibilidades de existência, 

a multiterritorialidade acaba, na maioria das vezes, restrita a grupos de classe social mais 

                                                           
4 Entendemos o espaço como categoria mais abstrata na ocupação de territórios dependendo de nossas 
atuações dentro deles (HAESBAERT, 2007). 
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elevadas, pois justamente o capital financeiro é que possibilita a ocupação múltipla dos 

espaços. Isso se comprova ao observarmos que os sujeitos e comunidades que sofrem os 

processos de desterritorialização, na maioria das vezes, não possuem ou perdem seus bens 

materiais, não sendo capazes de gerar influências financeiras nos espaços que buscam se 

inserir. Assim, podemos observar uma conexão ainda mais demarcada que nos diz que os 

detentores de poder social-econômico é que exercem domínio sobre os espaços, podendo 

criá-los ou diluí-los de acordo com seus ideais.  

 Além disso, o autor aponta para a multiterritorialidade como ações experimentadas 

pelos sujeitos a partir de movimentos que executam individualmente, uma vez que  

 

trata-se assim de vivenciar essas múltiplas modalidades, de forma simultânea (no 
caso da mobilidade "virtual", por exemplo) ou sucessiva (no caso da mobilidade 
física), num mesmo conjunto que, no caso dos indivíduos ou de alguns grupos, 
pode favorecer mais uma vez, agora não mais na forma de territórios-zona 
contínuos, um novo tipo de "experiência espacial integrada". (HAESBAERT, 
2007, p. 39) 

 

 Desse modo, as dinâmicas tidas nos multiterritórios seriam diversas e mesclariam 

distintas formas de manifestação nos espaços, ampliando os processos de formação 

simbólica em múltiplas vias, fazendo com que suas trajetórias possam ser observadas nos 

mais variados ambientes. Assim, as experiências que os sujeitos buscam ter nos territórios 

apontam cada vez mais para um protagonismo individual ou do grupo em que está inserido. 

Dessa forma, os detentores de poder que buscam alavancar seus discursos precisam traçar 

narrativas que incluam essas demandas, para ainda angariar atenção de alguma forma.  E é 

a partir dessas premissas que encontraremos os seres da ficção.  

 

 

A Teoria Ator-Rede e o Modo de Existência Ficção 

 

 A Teoria Ator-Rede (TAR), também chamada de sociologia da tradução ou 

sociologia das associações, se consolidou na década de 1980, através de estudos de Bruno 

Latour, Michel Callon, John Law, Madeleine Akrich, entre outros autores. A teoria se 

apresenta como um contraponto a sociologia clássica/tradicional e a intenção inicial dos 
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autores era refutar a ideia de que para se fazer estudos e apontamentos sobre fenômenos 

eles precisam ser purificados. A TAR vai justamente no caminho oposto e não está 

preocupada com a essência das ações, mas com o processo individual de cada um dos 

fenômenos que enquanto pesquisadores nos propomos a analisar. Assim, para a teoria, o 

social não seria algo externo, como uma espécie de entidade e ditadora de regras, mas um 

fluxo que vai se construindo no desenvolver de ciências e técnicas. Para a TAR, o mundo 

seria como um grande laboratório e o contato heterogêneo formado entre os seres humanos 

e os não humanos é o que possibilita o andar da ciência e traduz a forma como os coletivos 

funcionam. 

 Nesse contexto, uma série de conceitos aparecem, como uma espécie de gramática 

própria da teoria ator-rede, que funcionam como um modo particular de se analisar as 

relações entre os atores. Vamos elencar aqueles que dizem sobre este trabalho, que seriam 

os conceitos de: híbrido, actante, mediação técnica, coletivo, associação e rede.  

 O primeiro ponto que devemos falar é sobre os híbridos e a ideia de simetria, já que 

para a teoria os humanos e as coisas possuem a mesma importância, por isso existem na 

realidade quase-sujeitos e quase-objetos. Não estamos encerrados dentro de nossas 

categorizações sociais uma vez que existimos a partir das relações que estabelecemos com 

outros humanos, mas também com os não humanos.  

 Surge aqui o termo actante, que designa justamente essa dupla possibilidade, em 

contraponto com a ideia de ator, que nos remete apenas aos sujeitos, actante engloba o 

humano e o não humano, tudo aquilo que pode gerar ações e movimentos no coletivo. Ao 

se relacionarem os actantes podem se transformar a partir do contato estabelecido com os 

outros seres, passando por um processo de medição técnica. O coletivo também é um termo 

essencial para a teoria, uma palavra alternativa para sociedade, que se refere justamente ao 

mundo comum, em que transitam todas as associações de actantes.  

 Enquanto isso, as uniões e relações estabelecidas entre os actantes compõe a 

associação, de onde podemos ver despontar uma rede, que seria “aquilo que se forma na 

relação das coisas. É o espaço e o tempo” (LEMOS, 2013, p. 54), ou seja, actantes se 

associam a todo o momento, mas apenas quando consideramos um recorte de olhar para 

determinada associação é que veremos formada uma rede - a ideia de mônada para Gabriel 
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de Tarde (2003) – assim, ela se caracteriza como um fenômeno que ocorre num espaço e 

tempo específicos, onde actantes se relacionam e transformam mutuamente até se 

estabilizarem no momento em que se faz visível a solução para um problema. Então, uma 

rede diferente é estabelecida a cada pesquisa, pois cada pesquisador delimita um recorte de 

análise e a realiza até responder as perguntas que foram elencadas no início do trajeto. 

 Entendendo esses pressupostos, ao olhar para os objetos, natureza e os seres vivos 

como simétricos, a teoria trabalha com uma ideia de ontologia plana, para a qual todos os 

elementos podem possuir o mesmo valor de importância, dependendo das associações que 

estabelecem. Essa é o ponto em que TAR recebe muitas críticas, afinal como um ser 

humano poderia estar no mesmo patamar de uma cadeira, por exemplo? Como resposta a 

isso desponta An Inquiry Into Modes of Existence (AIME) (2013) trabalho ainda corrente de 

Bruno Latour e uma equipe de pesquisadores, que atua através da publicação de livro, 

artigos e manutenção de um site5 e visa justamente, com a retomada de preceitos de Michel 

Serres, Gilles Deleuze e Félix Guattari, esclarecer essas questões.  

 Os modos de existência são as formas pelas quais os seres existem e se portam 

dentro de cada associação. Assim, todo elemento de uma rede possui características que os 

permitem atuarem de determinadas formas, enquanto isso, ao existir em outra rede, sua 

atuação pode ser exigida de outra maneira. Essa perspectiva aparece para explicar a 

heterogeneidade nas associações, percebendo que os seres existem de acordo com suas 

trajetórias e processos, que fazem deles o que são e permite que criem novas associações a 

partir do presente para o que se sucede. Nesse sentido, Latour (2013) está buscando formas 

de reagregar os coletivos sociais a partir da ideia de que não somos modernos (já que 

existimos através de processos e trajetórias de forma fluida), defendendo que os modos de 

existência irão responder a questão: “Como podemos compor um mundo comum?”, 

pergunta que abre o portal online do projeto. Então, a AIME aparece como alternativa para 

refletirmos sobre a forma como existimos e nossas relações, pois considerando que a ideia 

de que somos modernos está equivocada, esse projeto surge como nova reflexão para usos 

desse termo e a composição de outra maneira de pensar as dinâmicas coletivas.   

                                                           
5 http://www.modesofexistence.org 
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 Dentre esses modos, vemos despontar a Ficção ([FIC]), que segundo Latour (2013) 

no entendimento dos modernos está associada quase que em exclusividade com um mundo 

imaginário, mas que extrapola essas questões. Para o autor vivemos em uma espécie de 

bifurcação, onde de um lado temos o que consideramos ser real, objetivo e único, como a 

linguagem, a sociedade e a natureza. Do outro lado, existem os elementos relacionados a 

aspectos subjetivos e múltiplos, como a reprodução, a referência e a política. A partir dessa 

linha dupla, a solução vista pelos modernos foi a de criar um mundo especial para tudo 

aquilo que não se enquadrasse na natureza ou no “mundo real”, ou seja, criamos um espaço 

de realidades simbólicas para esses seres, os evitando.  

 Entretanto para a AIME os seres da ficção não são apenas frutos da imaginação ou 

ilusão, eles se relacionam a tudo que nos aponta novos mundos e possibilidades diversas de 

se existir e explorar esses espaços, ou seja, são ancorados e nos apresentam aspectos da 

realidade: 

 
Nós já nos referimos a esses personagens mais de uma vez, essas entidades são 
encontradas em todos os lugares em que colocam sobre nós um particular peso 
de realidade (...) Como nós vimos, esse termo não direciona nossa atenção 
através da ilusão, falsidade, mas na direção daquilo que é fabricado, 
consistente, real. (LATOUR, 2013, p. 238, tradução nossa, grifo nosso)6 

  

 Assim, esse modo se relaciona com a criação de figuras a partir de matérias-primas 

que nos oferecem ideias que talvez não fossemos capazes de criar sem esses elementos. E 

esse aspecto não se limita ao mundo das artes e cultura, pois o extrapola. Um farmacêutico, 

por exemplo, buscando descobrir um novo medicamento supõe certos cruzamentos e o 

idealiza enquanto um resultado satisfatório, que pode ou não ser atingido no final, e esse 

processo de construção se enquadra no modo ficção.  

 Latour (2013) afirma que este modo está presente em todos os outros e em todas as 

relações que estabelecemos com outros actantes, e a grande diferença da visão que os 

modernos possuem desses seres para o que a AIME busca trabalhar é a trajetória que 

constituem nossas relações e os coletivos. Nesse sentido, a [FIC] não estaria limitada a 

                                                           
6 We have already referred to these characters more than once, these entities encountered everywhere that 
weigh on us with a quite particular weight of reality (...) As we shall see, this term does not direct our 
attention toward illusion, toward falsity, but toward what is fabricated, consistent, real. (LATOUR, 2013, p. 
238) 
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nossa imaginação ou aspectos subjetivos, pois ela diz de uma trajetória que envolve 

elementos predecessores e sucessores do momento em que ela encontra outros actantes para 

gerar experiências e constituir uma associação.  

 A trajetória desses seres possui um mecanismo triplo envolvendo o tempo, espaço e 

actante, caracterizando-os assim como elementos que precisam dos nossos cuidados, uma 

vez que essa tríplice diz de uma composição que se estabelece, caso não possuam nossa 

atenção as criaturas da ficção tendem a desaparecer. Assim, a [FIC] tem a intenção de que 

prolonguemos sua essência, almejando a multiplicação de olhares e formas de entendermos 

e nos inserirmos em espaços. Isso porque a busca de entendimento que a teoria ator-rede 

traz é justamente a de um mundo articulado, formado por seres que se unem em diversas 

ramificações, construindo coletivos.  

 Latour (2013) traz um exemplo, dizendo das diferenças entre se viajar de trem de 

um local para outro, com viajar na narrativa de um livro. O trem e o livro são seres da 

técnica ([TEC]), a matéria-prima que possibilita a criação de figuras pelos trajetos, 

enquanto isso as figuras (que lemos ou imaginamos encontrar no trajeto) são os seres da 

ficção [FIC]. Para o autor essas distinções não são tão evidentes em nosso dia-a-dia, pois 

estamos acostumados com o olhar bifurcado trazido pelos modernos e que tratamos acima.  

 Entretanto, mesmo não limitados ao campo das artes e cultura, são nesses espaços 

que a ficção se faz mais evidente. Essa inserção possui aspectos positivos por um lado, pois 

uma exposição em museu pode tornar mais clara a dualidade entre “fazer (algo) se manter, 

fazer acreditar/causar a falha, perder” (LATOUR, 2013, p. 489, tradução nossa)7, que esses 

seres instigam, a partir do momento em que o público pode se sentir transformado ou não 

por uma obra. Mas ao mesmo tempo acabam limitando nossos pensamentos ao associarmos 

a ficção sempre respaldada em questões relacionadas a narrativas artísticas, que não se 

aplicariam no que reconhecemos por mundo real. Nesse ponto surgem alguns trabalhos do 

próprio Latour que buscam quebrar esses sentidos canonizados.  

O autor vem trabalhando com diversas experiências multimídia e expositivas8 para 

tratar na prática de questões que aborda no desenvolver de suas teorias e também para 

                                                           
7 Make (something) hold up, make believe/cause to fail, lose. (LATOUR, 2013, p. 489) 
8 Como exemplo, Latour participou da constituição da exposição Globale – Reset Modernity, realizada entre 
junho de 2015 e abril de 2016, no Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe (ZKM), na Alemanha. Segundo Lucia 
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chamar atenção para assuntos ambientais, justamente por acreditar nos seres como híbridos. 

Para Latour (2014) a aproximação com as artes se faz essencial quando buscamos chamar a 

atenção de forma prática para determinada temática, uma vez que o debate teórico por si só 

não teria a força de criar a consciência de relações entre atores, o que se torna possível em 

experimentos que demonstrem ações através da [FIC], “pois é preciso criar instrumentos 

que nos sensibilizem e que nos levem a pensar (...) Se você apenas analisa, não sensibiliza, 

se você apenas grita ‘fogo’, todos saem correndo. É preciso gritar fogo, mas fazer com que 

as pessoas se mantenham na sala e pensem” (LATOUR, 2014)9. Reafirmamos com essa 

passagem que a ficção não seria apenas uma forma de criar elementos de fruição estética, 

mas também de questionar sobre as relações entre os actantes através de debates de tempos 

e espaços passados, para trazer novas perspectivas e caminhos ao que se sucede. 

 A partir desses apontamentos preliminares das duas correntes teóricas, vamos nos 

debruçar sobre possíveis conexões através da obra Sala da Exaltação do Museu do Futebol 

de São Paulo/SP.  

 

 

Convergências e divergências: percepções dos conceitos através da Sala da Exaltação  

 

 Ao pensarmos na multiterritorialidade e no modo de existência ficção podemos 

traçar cruzamentos desses conceitos. Optamos aqui por utilizar a Sala da Exaltação, pois 

                                                                                                                                                                                 
Santaella (2016, p. 142): “A exposição, que reuniu artistas internacionais, propunha levar o participante a 
reajustar, reposicionar, redefinir alguns dos instrumentos com que registramos os confusos sinais que o 
Zeitgeist está emitindo. Não se trata de uma simples recalibração como aquela de um compasso, mas sim de 
algo mais obscuro e não imediatamente decodificável, a saber, reprojetar o mapeamento do mundo, sob o 
nome de modernidade. Em tempos de mutações ecológicas profundas, não cabem mais em nossos visores os 
velhos dualismos da modernidade, tais como presente e futuro, Norte e Sul, progresso e regresso, radicais e 
conservadores etc. Disso advém a necessidade de um reajuste consequente na busca de novos sensores e 
instrumentos de aferição que nos levem a sentir de modo mais agudo onde estamos e para onde queremos e 
podemos ir. Para isso, a exposição, embora muito precisa, apresentou um conjunto de obras que hesitavam 
entre procedimentos orientadores e desorientadores, nas suas estratégias de convidar os participantes à 
reflexão” 
9 LATOUR, Bruno. Bruno Latour, antropólogo e escritor: “Temos que reconstruir nossa sensibilidade”. 
Entrevista concedida a Luiz Felipe Reis. O Globo, Rio de Janeiro, 29/09/2014. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/bruno-latour-antropologo-escritortemos-que-
reconstruir-nossa-sensibilidade-14081447>. Acesso em 01 abr. 2017. 
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entendemos as obras e exposições museológicas como bons exemplos para demonstrar os 

seres da [FIC] e enquanto espaços que possibilitam relações de comunicação, que segundo 

Manuel Castells (2011) podem ser consideradas como conectores 

comunicacionais/culturais de tempo e espaço, contribuindo para identificação dos grupos 

sociais numa época em que os códigos comunicacionais tradicionais já não se aplicam 

devido ao protagonismo individual dos sujeitos. Assim, se tornaria mais complicado manter 

o interesse do público em abordagens mais gerais, já que encontram conteúdo 

personalizado em ambientes virtuais, então seria justamente esse o desafio dos museus: 

fazer conteúdo para muitos, mas de forma personalizada, ao mesmo tempo. Como nos disse 

Latour (2014) no trecho que destacamos acima, precisamos chamar atenção para um 

aspecto geral e fazer com que as pessoas se interessem, positiva ou negativamente, e 

reflitam sobre ele.  

 A Sala da Exaltação é uma obra do Museu do Futebol, localizado na cidade de São 

Paulo, dentro do Estádio do Pacaembu, construção de 1940, que respondia a uma 

necessidade e vontade social do período, através da ocupação de áreas fora do centro da 

capital paulista, aproveitando o declive natural do terreno, além de descentralizar os 

eventos esportivos da cidade do Rio de Janeiro, detentora do único estádio do país até então 

(WENZEL; MUNHOZ, 2012). 

Os órgãos reguladores do patrimônio público de São Paulo, aprovando a 

implantação do Museu - no ano de 2005, com inauguração prevista para 2008 -  dentro do 

estádio, solicitaram “(...) que o projeto museológico tivesse o cuidado de incluir o próprio 

espaço e a caracterização arquitetônica e urbanística do Complexo como um dos segmentos 

a serem destacados no Museu.” (WENZEL; MUNHOZ, 2012, p. 97). Deste modo, houve 

uma preocupação na concepção museológica das exposições em se destacar a estrutura 

arquitetônica do estádio. 

Dentre as muitas exposições e obras, a que deixa a estrutura mais evidente é a Sala 

da Exaltação, espaço descoberto no processo de implantação do Museu. Foram reveladas 

duas câmaras10 simétricas, de mil e quinhentos metros quadrados cada, localizadas na parte 

de sustentação da arquibancada, em que esta deixa de ser apoiada pelo declive natural do 

                                                           
10 Câmara: arquitetura - qualquer local vedado; compartimento em uma construção. DICIO. Dicionário Online 
de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/camara/>. Acesso em 26 jun. 2017. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

terreno e passa a ser sustentada por vigas e pilares. Nesses lugares a estrutura se faz visível 

por completo, impossível de ser vista de qualquer outro ponto do estádio. Optou-se por 

colocar em uma dessas câmaras uma instalação multimídia do artista Tadeu Jungle.  

Para fazer a ponte entre arquitetura e vídeo, Jungle reuniu e editou imagens de trinta 

torcidas de times de futebol brasileiros distintos e as organizou de forma a serem projetadas 

em sete telas suspensas pela própria estrutura da arquibancada. Os vídeos são sincronizados 

por meio de um software multi-telas que automatiza a exibição em diferentes pontos, 

unindo luz, som e imagem. Nas palavras de Marianne Wenzel e Mauro Munhoz (2012), 

responsáveis pelo processo de requalificação arquitetônica do Museu, podemos notar 

algumas particularidades desse local:   

 
Esse espaço residual, que sempre esteve fechado, tornou-se um dos principais 
momentos do percurso, ao transportar o visitante para o meio de torcidas virtuais. 
Se uma das propostas do projeto é tirar partido da geografia local e da estrutura 
original do edifício, criando uma nova espacialidade adequada a um museu, aqui 
é o ponto onde esse objetivo está mais evidenciado. A emoção evocada pelos 
gritos de guerra do vídeo ganha uma dimensão sensorial ao misturar-se com o 
cheiro da terra exposta, um depoimento do terreno natural que enuncia a 
geografia do local antes mesmo do projeto de urbanização do bairro. O clima 
quente e úmido intensifica a percepção do espaço, único do Museu sem 
climatização. (WENZEL; MUNHOZ, 2012, p. 153).  

 

Nesse sentido, a escolha do estádio para abrigar o Museu do Futebol se justifica por 

sua associação imediata à esse esporte e a importância histórica e geográfica que a 

edificação possui. Além disso, através de sua implantação, o Museu visou a democratização 

do espaço público, pois a instituição devido a sua temática, poderia atrair pessoas de classes 

sociais diversas para o abastado bairro do Pacaembu, ressignificando e diversificando o 

espaço.  

 As pessoas frequentavam o estádio para torcer e apreciar os jogos de futebol, mas, 

com a construção do museu, os usos e atuações que tinham nesse espaço se alteram. Agora 

elas vão ao estádio para assistir partidas de futebol e/ou visitar o museu, sobrepondo suas 

presenças nesse local devido a implantação da instituição museológica.  

 Além das camadas de usos que se pode atribuir ao espaço, a sobreposição de 

camadas físicas dentro do território estádio também são evidentes. Primeiramente aparece o 

Estádio do Pacaembu com sua própria usualidade enquanto equipamento esportivo, em 
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seguida, temos a inserção do Museu do Futebol, que apareceu temporalmente depois do 

estádio, mas que agora aponta para a flexibilidade desse local. Além disso, a Sala da 

Exaltação apresenta-se como uma representação de estádios, dentro de um Estádio e Museu 

ao mesmo tempo, apontando para a sobreposição dessa territorialidade e a possibilidade 

trazida aos sujeitos que passam por ali de vivenciarem quatro locais ao mesmo tempo 

(estádio, museu, exposição e a representação gerada pela obra).  

 Entretanto devemos destacar que a multiterritorialidade possível de se vivenciar na 

exposição é forjada, foi feita com a intenção de aglutinar esses sujeitos de grupos e origens 

distintas através de uma narrativa criada com o finalidade de passar determinadas 

experiências ao público, e é aqui que a [FIC] se faz visível. Pode parecer que os sujeitos 

que circulam por esses espaços é que estariam moldando suas utilizações, mas na realidade 

o espaço Estádio do Pacaembu e Museu do Futebol também impõe um recorte aos atores 

que circularão nesse território. Independente da motivação, o território encontra-se envolto 

de questões de origem econômica por um lado, onde as ações do universo do capital geram 

discursos de poder no local e, por outro lado, percebemos a movimentação pautada em 

preceitos culturais daquele ambiente, que remontam a sua constituição em épocas anteriores 

a existência do museu e que contribuirão na formação do que virá depois.  

 A multiterritorialidade é relacionada com movimentos naturais dos indivíduos ou 

relações de poder/econômicas que surgem com a intenção de criar uma dimensão simbólica 

no território. Essa perspectiva simbólica aponta para a questão da formação e 

entrecruzamento de narrativas, figuras, formas, materiais e sujeitos que digam de 

determinado objetivo institucional, que transmitam a história almejada por esses poderes. 

Desse modo, a ficção se faz visível por apontar para objetos artísticos como formas de 

guardar experiências que extrapolam os objetivos iniciais do artista. Trata-se de contar uma 

história que depende de matérias-primas e figuras como referencias – as obras. Assim, 

percebemos um entrecruzamento do espaço da/na obra Exaltação como ser ficcional e sua 

existência é possibilitada pela multiterritorialidade que contribui para criar e na qual se vê 

inserida.  

 O objetivo da exposição é o de homenagear os torcedores, que são os responsáveis 

por manter e trazer significado, de certa forma, aos times, aos estádios e ao próprio Museu. 
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Nesse sentido, as imagens retratam apenas as torcidas nos jogos, sem em nenhum momento 

focar no campo ou em quaisquer outros aspectos. Dessa forma, mescla o avesso das 

arquibancadas com os hinos das torcidas e suas imagens, chamando atenção para a forma 

como o local foi constituído e deixando evidente as camadas necessárias para fazer com 

que a exposição exista, ao mesmo tempo em que trabalha com certo protagonismo de cada 

torcida ao destacá-las no espaço. Atentamos aqui que a abordagem busca tratar de grupos 

de torcedores, ou seja, a comunidade que formam com aqueles que dividem do mesmo 

ideal ao acompanhar um time de futebol, então a individualidade do sujeito aparece 

compartilhada através da equipe.  

 Assim, Exaltação trabalha com questões da realidade desses times através da união 

do espaço em que está inserida, dos materiais necessários para sua execução e de uma 

narrativa que almeja criar figuras de identificação com o público, buscando que os 

torcedores se sintam integrantes da própria representação que estão vendo, e que o restante 

do público (os não-torcedores) consiga entender e se sentir no meio de uma torcida, através 

dos elementos da ficção elencados nesse território.  

 Entretanto, dentre as muitas reações que podem existir nesse espaço, como aponta 

Latour (2014) as exposições devem fazer o público pensar sobre o que está vendo e se 

posicionar quanto a isso, mostrando o peso de realidade que a [FIC] traz aos nossos 

cotidianos. Vamos destacar para exemplificar esse aspecto uma sugestão colocada por um 

visitante no portal online do Museu do Futebol:  

 
Como amante do futebol, fui algumas vezes ao museu, primeiramente gostaria de 
dar os parabéns aos idealizadores desse espaço, que conta com um acervo 
maravilhoso, que nos faz viajar na nossa história e nossa cultura. Sou curitibano, 
e torcedor fanático do Paraná Clube, me senti honrado ao perceber no acervo 
fotos, histórias e bandeiras dos times que deram origem ao Paraná Clube 
(Colorado, Pinheiros, Ferroviário, entre outros). A minha sugestão / crítica é 
referente ao espaço reservado para as torcidas [Sala da Exaltação], onde aparece 
as torcidas dos principais times do país cantando seus gritos de guerra, vibrando 
com seus gols, torcedores felizes e cantando a um coro só as músicas dos seus 
times de coração. Ao aparecer a torcida do meu querido Paraná Clube, para 
minha tristeza, tristeza essa compartilhada com outros amigos paranistas que 
vieram de Curitiba prestigiar o museu, aparecem poucos torcedores do setor 
social do estádio que, no dia da filmagem, estava vazio (Vila Capanema), 
torcedores esses sentados, com capa de chuva, cara de triste, aparentemente 
reclamando de alguma coisa, e alguns tímidos gritos. Retratando de forma errada 
a vibrante torcida paranista, a massa tricolor, e a Vibrante Fúria independente. Me 
coloco a total disposição para fazer a ponte com a diretoria do Paraná Clube bem 
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como com a principal torcida organizada para passar para vocês vídeos que façam 
jus à torcida vibrante que o time tem, todos cantando a um só coro os gritos de 
guerra do meu tricolor. Seria um bem para os torcedores paranistas como eu que 
visitam o museu, e para os demais milhões de brasileiros que visitam esse 
excepcional espaço reservado para a história do futebol do nosso Brasil. 
(AZEVEDO; ALFONSI, 2010, p. 286) 

 

 Por esse trecho podemos perceber a decepção do torcedor quanto a forma que a 

torcida de sua equipe foi retratada dentro da exposição, sugerindo e se responsabilizando 

por trazer novas imagens que façam jus ao que ele acredita como representações ideias de 

sua torcida, destacando que essa ação seria interessante não apenas para o seu time, mas 

também para todos os brasileiros que visitam a instituição.  

 Percebemos com essa postura, que para esse torcedor a sala transmite uma 

homenagem as torcidas e as sensações de se estar numa arquibancada, mas a desilusão com 

a imagem vista do Paraná Clube traz reflexões e questionamentos sobre a realidade que ele 

(enquanto actante inserido na associação torcida-time) tem de seu clube, para o que os 

outros sujeitos formarão do time ao visitarem o museu. Isso se torna uma preocupação ao 

não ser condizente com a experiência que ele protagoniza em sua equipe. Assim, os seres 

da [FIC] podem também trazer reflexões negativas quanto a sua existência, mas ao 

transformar e se manterem vivos através dos comentários e incômodo desse torcedor, por 

exemplo, apontam para sua atuação dentro da multiterritorialidade em questão.  

 

 

Considerações Finais 

 

 As geografias da comunicação trazem reflexões sobre os usos que fazemos dos 

territórios, mas também da influência que eles possuem e exercem sobre nós enquanto 

categorias e possibilidades de expressão e comunicação. A ideia de multiterritorialidade nos 

diz que sobrepomos territórios ao transitarmos por diversos cenários, seja de forma física 

ou virtual. Essas camadas que se formam aparecem, na maioria das vezes, relacionadas a 

questões de poder econômico e ideológico, mas também se tornam cada vez mais acessíveis 

devido a difusão de dispositivos móveis e acesso à internet. Os sedimentos formados pela 

multiterritorialização trazem uma mescla de influências e origens, caracterizando esses 
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territórios como múltiplos, com aspectos que entram em convergência para determinados 

grupos de indivíduos que ocupam ou transitam por esses espaços.  

 Enquanto isso, os modos de existência buscam exemplificar sobre as formas de 

existirmos no mundo ‘moderno’ e como o papel de cada elemento é essencial e híbrido 

dentro do coletivo. Assim, o modo ficção aparece para falar da união de matérias-primas e 

figuras, seja por meio imaginativo, artístico ou científico, que lançam narrativas e nos 

fazem refletir e perceber de formas diversas o peso da realidade, multiplicando nossos 

mundos e a percepção que temos sobre eles.  

 Do cruzamento desses dois conceitos, percebemos que a multiterritorialidade está 

presente em ações e lugares de nossos cotidianos que nem sempre se fazem visíveis de 

forma evidente, podendo ser constituída individualmente, através da sobreposição desses 

espaços, mas também em grupos, através da busca coletiva por aspectos simbólicos e que 

muitas vezes respondem ao poder político. Ao mesmo tempo, essa multiterritorialidade 

pode ser forjada para transmitir certos significados e identificação, transformando os seres 

que passam por esses territórios e encontrando a [FIC] para execução desse processo, como 

observamos com apontamentos trazidos pela obra multimídia Sala da Exaltação.  

 Esse trabalho representa um esforço inicial para apontar as tangências desses dois 

conceitos e como podem ser agregadores no olhar para as relações de comunicação e 

análise de obras de arte.  
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