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Resumo
O artigo dá continuidade e amplia a discussão sobre o funcionamento da atenção no trabalho
do cartógrafo, colocando o problema da possibilidade de ensinar a atenção cartográfica e a
política cognitiva da invenção. Baseado nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari, aponta a
necessidade de uma aprendizagem inventiva para chegar a uma atenção concentrada e aberta
ao plano coletivo de forças. Sugere que as condições de possibilidade de tal aprendizagem
podem ser criadas pela prática de contato direto com as forças da matéria que habitam os objetos
do mundo e também pela prática mediada por um professor. Recorrendo ao trabalho de Antoine
Hennion sobre a pragmática do gosto, aponta que o professor pode acompanhar o processo do
aprendiz, despertando nele o curioso gosto pela experiência de problematização que caracteriza
o trabalho do cartógrafo. Em lugar de centrar o ensino na linguagem, trata-se de cultivar e
compartilhar processos de problematização, envolvidos na atenção ao mundo e na atenção a si.
Palavras-chave: atenção; Método da Cartografia; experiência de problematização

Abstract
The article continues and broadens the discussion about the functioning of attention in the
cartographer's work, posing the problem of the possibility of teaching cartographic attention
and the invention’s cognitive politics. Based on the ideas of Gilles Deleuze and Félix Guattari,
it points out the need of an inventive learning to reach a concentrated and open attention to the
collective plan of forces. It suggests that the possibility conditions of such learning can be
created by the practice of direct contact with the forces of matter that inhabit the objects of the
world and also by the practice mediated by a teacher. Using Antoine Hennion's work on the
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pragmatics of taste, it points out that the teacher can follow the learner's process, arousing in
him the curious taste for the experience of problematization that characterizes the cartographer's
work. Instead of focusing the teaching on language, it is about cultivating and sharing
problematization processes involved in attention to the world and attention to oneself.
Key words: attention; Cartography Method; problematization experience

Resumén
El artículo continúa y amplía la discusión sobre el funcionamiento de la atención en el trabajo
del cartógrafo, planteando el problema de la posibilidad de enseñar la atención cartográfica y
la política cognitiva de la invención. Basado en las ideas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, el
artículo señala la necesidad de un aprendizaje inventivo para alcanzar una atención concentrada
y abierta al plano colectivo de fuerzas. Sugiere que las condiciones de posibilidad de tal
aprendizaje pueden ser creadas por la práctica del contacto directo con las fuerzas de la materia
que habitan los objetos del mundo y también por la práctica mediada por un maestro. Usando
el trabajo de Antoine Hennion sobre la pragmática del gusto, señalamos que el maestro puede
seguir el proceso del alumno, despertando en él el curioso gusto por la experiencia de
problematización que caracteriza el trabajo del cartógrafo. En lugar de centrarse la enseñanza
en el lenguaje, se trata de cultivar y compartir procesos de problematización envueltos en la
atención al mundo y la atención a si mismo.
Palabras clave: atención; Método de Cartografía; experiencia de problematización
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É oportuno lembrar também a
comparação que Deleuze faz, ao longo de
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Em seu lugar, propõe uma concepção

Outro ponto de aproximação é a

pragmática do gosto, colocando relevo

importância da preparação, da obstinação,

sobre as práticas concretas, que colocam
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para que possam ser percebidas.
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objetos do mundo.
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atividades não profissionais, como o dos

pequena nuance, que faz toda diferença,

amadores, amantes ou apaixonados, creio

entre servir uma taça para quem não dá

que sua argumentação pode lançar luz sobre

importância e para quem é um apreciador da

a circularidade entre a aprendizagem

bebida. O primeiro toma a taça, dá um gole

inventiva e a atenção do cartógrafo. Em

e continua a conversa. O segundo tem um

ambos os casos, não se trata de seguir um

tempo de parada, caracterizado por um leve

plano e chegar a um ponto pré-definido,

movimento dos lábios. Este pequeno gesto

mas de experimentar o processo. O mais

introduz uma importante diferença, no

importante é a própria prática. Por isso

sentido em que evidencia uma atenção

importam os gestos, as conexões, as

concentrada e uma presença mais forte do

passagens, os acoplamentos do corpo com

vinho – cada qual reforça a outra, sem que

as sutilezas que se desdobram e emanam da

haja uma causa primeira. Neste momento,

matéria.

se estabelece uma leve distância para com o
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objeto e para consigo mesmo. Abre-se então

anos do Programa de pós-graduação de

um parêntese, uma suspensão da ação

Psicologia

automática. A atenção se abre e deixa que

UFRGS, onde o gosto pela problematização

cheguem as forças da matéria. Trata-se de

sempre esteve na agenda de professores e

um contato aberto e interrogativo. Olha!

estudantes.

Social

e
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