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Distâncias ou como percorrer uma planície
Karina Dias1

Faz zarpar o teu sonho, enfia-te dentro dos teus 

sapatos

Paul Celan

Vasto...essa palavra ensina-nos a respirarmos 

com o ar que repousa no horizonte...

Gaston Bachelard

Caminhar...
Do tratado filosófico sobre a caminhada escri-

to por Thoreau2 na metade do séc XIX, passando 

pelas vanguardas artísticas do começo do século 

XX, pelos Situacionistas no final dos anos 50 até as 

práticas de grupos e artistas contemporâneos que 

incorporam às suas ações o caminhar, como Robert 

Smithson, Richard Serra3 e o núcleo de pesquisa 

do laboratório Stalker dirigido por Francesco Careri 

nos territórios de Roma4, entre outros, o ato de se 

movimentar dispondo um pé à frente do outro, en-

gendra formulações e práticas poéticas decorrentes 

da experiência de se estar nos espaços ao ar livre, 

do lado de fora5. 

Para Fréderic Gros (2010) quando se anda a 

pé, só há um desempenho que de fato conta: a in-

tensidade do céu, o viço das paisagens. E nesse 

vasto espaço, estar do lado de fora é para o autor, 

ter a exata sensação de viver naquilo que perdura e 

insiste, o relevo ao redor. 

Ao ar livre somos lançados em meio a uma pai-

sagem que não abandona os nossos olhos, que sina-

liza a distância imensurável que nos separa do céu 

que nos acompanha, do cume que nunca chega, da 

planície que se faz sentir. Caminhando os pensamen-

tos são compostos de céu, escreve Virgínia Woolf. 

Ação elementar que nos faz lembrar que não somos 

sedentários, que somos movimento. Desalojados en-

tão buscamos um destino. E nessa extensão que nos 

circunda, o horizonte é àquilo que delimita e excede 

à nossa visão. Um horizonte sempre (i)mutável e (in)

visível, conhecido e pressentido, simultaneamente, 

limite e limiar, (im)possível de apreender porque não 

cessa de recuar a medida em que avançamos em 

sua direção. 

Se caminhar é uma revolução, como afirma La-

bbucci6 é porque segundo ele não existe nada mais 

subversivo, mais alternativo em relação ao modo de 

pensar e de agir, hoje dominante, que o caminhar. 

Caminhar é uma modalidade do pensamento, um 

pensamento prático. Ainda para o autor, caminhar é 

hoje uma forma elevada de (r)e(s)xistência. 

Em pé resistimos, um pé após o outro, fazemos 

face ao caminho, em busca de uma geograficidade 

aquela proposta por Eric Dardel (2011), para quem 

a geografia está fundada na experiência humana de 

ser-com7, em uma espécie de inquietude geográfica, 

uma vontade intrépida de correr o mundo, de fran-

quear os mares, de explorar os continentes. Para o 

autor, uma relação concreta liga o homem à terra e 

essa geograficidade (géographicité) é o modo de sua 

existência e de seu destino. 

Caminhando resistimos ao tempo da rotina e da 

repetição, às leis da cidade que impõem os modos 

de viver. Se nas cidades a figura do flâneur8 apon-

ta outras possibilidades de se estar em sociedade, 

combinando o olhar atento do detetive à disponi-

bilidade incansável de se estar sempre a caminho, 

distraidamente a caminho; na natureza, a geografia 

impõe o seu tempo. Solitariamente contemplamos a 
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paisagem, solitariamente olhamos o mundo. Isso não 

significa afirmar que nos sintamos sós na paisagem. 

Quem poderia sentir-se só quando tomou posse 

do mundo ? Ver [...], olhar é possuir.[...] tudo 

isso que vejo, que se estende sob meu olhar, 

me pertence. Tão longe quanto me é possível 

enxergar é o quão longe vai o que possuo. Não 

eu sozinho : o mundo pertence a mim, existe 

para mim, está comigo. (GROS, 2010, p.61).

A paisagem impõe um tempo, aquele que a 

contempla percorrendo-a o faz num compasso que 

lhe é próprio. Olhar solicita tempo, caminhar revela 

intensidades temporais distintas: como ser apressa-

do face a bruma, face a uma cadeia montanhosa 

que nos confirma que não é possível dar conta de 

todo seu desenho? Estar in situ, isto é neste lugar 

é também estar in visu, olhando, atentos à extensão 

que nos circunda e àquilo que excede à nossa visão. 

“Aqui estou, estou aqui neste lugar, nesta intersecção 

geográfica, aqui estou, eu penso sobre o estar aqui”9

Muitos de meus trabalhos em vídeo surgem 

então de uma intensa experimentação na paisagem 

do local filmado, são fruto de um tempo vivido em 

extensas geografias e sua realização inclui caminhar, 

observar e filmar. Assim, uma montanha pode ditar o 

tempo do trabalho: o de sua aparição e desaparição 

em função das brumas que encobrem e desvelam, 

impondo a lentidão necessária para que a observa-

ção estire o tempo e aprofunde a minha relação com 

o espaço que me envolve. Na paisagem devemos ser 

vagarosos...vagamos sem precipitação nos familiari-

zando com um espaço que nos acompanha... 

Assim é com um perfil da montanha que se car-

rega consigo o dia inteiro, que se imagina sob 

diversas iluminações, e que vai se definindo, se 

articulando [...] presença (que) se instala lenta-

mente no corpo. (GROS, 2010, p.43)

Figura 1. Karina Dias, L’air de montagne, vídeo-projeção, 
6´, 2016, detalhe.

Figura 2. Karina Dias, Campo 2, vídeo-projeção, 4’30’’´, 
2016, detalhe.

Figura 3. Karina Dias, Como medir uma exígua faixa de 
terra, 2’30’’2016/2017, detalhe.
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Compreender que essa lentidão trazida pela ex-

periência na paisagem não significa uma incapacida-

de de assumir passos mais rápidos ou uma cadência 

mais veloz no olhar, é perceber o próprio tempo, um 

tempo que não se deixa domesticar pelos hábitos 

da rotina: rompe-o. Na caminhada fazemos uso da 

lentidão porque há o desejo de não se deixar per-

turbar por um tempo que não nos pertence. Talvez 

porque ser lento em algumas geografias signifique, 

como nos lembra Pierre Sansot, aumentar a nossa 

capacidade de acolher o mundo e de não esquecer 

o seu caminho (SANSOT, Pierre,1998, p.12).

Distâncias ou como percorrer uma pla-
nície10

Distâncias ou como percorrer uma planície 

(2018) é um trabalho composto de 12 planos foto-

gráficos em preto e branco que juntos mostram uma 

pessoa se deslocando por uma extensa paisagem. 

Vemos a personagem numa proximidade distante 

que inaugura o deslocamento proposto quadro a 

quadro até que a personagem desapareça da vis-

ta, restando, então, como última imagem, a planície 

como o horizonte. O espectador é então colocado 

em contato com os diferentes momentos desse mo-

vimento. 

Aqui, o corpo é o eixo em torno qual o espaço 

se revela. Corpo-bússola que (des)orienta quadro a 

quadro o observador. Corpo-coordenada que aponta 

suas direções, revelando um contorno sempre cam-

biante da geografia percorrida. Corpo–medida que 

sente o terreno que pisa, o ar que respira e o vento 

que sopra. Corpo-sismógrafo que registra as alte-

rações provocadas pela topografia percorrida, que 

desaloja os sentidos. Corpo enraizado no lugar onde 

se está, ancorado, engajado em uma relação com o 

espaço que o envolve. Corpo que acolhe e resiste 

ao espaço. Corpo que habita uma paisagem. Centro 

móvel que descobre um campo aberto composto de 

planos, elevações, extensões variadas, distâncias ilu-

sórias que desvelam que a paisagem percorrida tem 

a dimensão dos meus passos e a escala de minhas 

percepções. 

Figura 4. Karina Dias, Distâncias ou como percorrer uma planície, 2018. Impressão fotográfica em preto e branco, papel 
algodão. Medida: 107cm x 67cm
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Essa experiência de/no terreno nos confirma 

que nunca estamos somente diante de uma paisa-

gem, estamos na paisagem em um estado do corpo 

indissociável de um estado de alma11. Experiência 

encarnada e não somente um espetáculo visual. Cer-

tamente que a visão tem a primazia sobre os outros 

sentidos, mas é evidente também que todo nosso 

corpo é solicitado nessa experiência. Não existe ex-

periência na paisagem sem o engajamento do corpo 

porque ela se compõe de nossos passos, nossos 

barulhos, nossas lembranças, nossos olhos, nossos 

silêncios e de nossos percursos. Não somos, então, 

passivos diante da horizontalidade da paisagem e 

não somos apenas espectadores que contemplam, à 

distância, o mundo exterior. Nesse enlaçamento com 

o espaço, nos tornamos “inventores” de paisagem, 

“construtores” de um lugar. Um lugar sempre (des)

locado porque constituído em movimento.

Nesse trabalho, vários tempos coexistem, entre-

cruzados nos vários planos apresentados. Cada qua-

dro articula variações possíveis entre as paisagens 

apresentadas, cria novos contextos, propõem outros 

agenciamentos, redesenha o panorama apresentado. 

O espectador pode, então, criar os elos que desejar, 

em um movimento de ir e vir entre os planos apre-

sentados, pois cada um deles é a parte e o todo, o 

fragmento e a paisagem a ser contemplada. Assim, 

tudo parece se deslocar, tudo é movimento, e o es-

pectador assume um lugar (i)móvel acompanhando 

ao largo uma deambulação. Nessa distância 
extrema sou um ponto que vê12, um corpo 
movendo-se no espaço13.

Apontamentos finais

Experiência sensível do espaço, a paisagem é 

mais do que um simples ponto de vista óptico. É 

ponto de vista e ponto de contato, pois, nos apro-

xima distintamente do espaço, porque cria um elo 

singular, nos entrelaçando aos lugares que nos 

interpelam. Certamente, a paisagem deriva de um 

enquadramento do olhar, alia o lado objetivo e con-

creto do mundo e a subjetividade do observador 

que a contempla. Caminhar na paisagem é então 

medir com passos uma extensão. Para Fréderic Gros 

(2018), a caminhada instala o caminhante no centro 

da paisagem, em seu interior. E nessa experiência fí-

sica, pela calma monotonia trazida pela repetição de 

nossos passos, sentimo-nos presentes, disponíveis 

a nós mesmos, ao mundo e, quem sabe aos outros. 

Para o filósofo, trata-se de se tornar disponível à pre-

sença. Completa ainda que caminhar é uma prática 

cotidiana, desconcertantemente simples que permite 

compreender que essa presença – de nós mesmos 

e da paisagem – é uma forma de habitar o mundo. 

Assim, imersos na paisagem sentimos o mundo, 

sentimo-nos no mundo, desvelamos a imagem de um 

mundo vivido. Percorremos uma geografia que, a um 

só tempo, é vivida em sua exterioridade e também é 

íntima. Ganha relevo e espessura na medida em que 

nos deslocamos, cria cartografias sempre cambian-

tes, inacabadas e em constante constituição, confi-

gurando-se do que vemos – o mundo exterior - e do 

que invemos (DIAS, 2010) – a ressonância interna 

do nosso embate com esse mundo. 

Na justa aliança que une o lado objetivo daqui-

lo que vemos com o lado subjetivo, íntimo a cada 

um de nós, pertencemos momentaneamente a um 

espaço, desbravamos distâncias. Há aí fenomeno-

logias, um apego, então, ao terrestre e à beleza da 

terra (DEGUY, 2010) que nos faz habitar a paisagem. 

Nessa geopoética (WHITE, 1994) o espaço acolhe 

um pensamento viandante, atento aos detalhes que 

compõem o espaço percorrido, às fenomenologias 

que tomam o partido das coisas14. Geografias que 

emergem porque encontramos outro ritmo do/no 

mundo, uma cadência que nos embala em seu mo-
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vimento, intensificando a nossa capacidade de aco-

lher os espaços que nos circundam.

Maneira de estar no mundo, que começa com 

um corpo movendo-se no espaço (WHITE, 1994), 

numa relação precisa entre a experiência e as gran-

dezas do mundo vivido. Nesse movimento, uma 

sensação de universo (WHITE, 1987) funda morada 

porque, em pleno movimento, somos, finalmente, se-

res situados. 
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Notas
1 Universidade de Brasília - UnB

2 Henry David Thoreau (1817-1862) discorre 
sobre a caminhada em palestras e escritos e tem 
sua primeira edição sobre o assunto publicada 
na revista “The Atlantic Monthly. Magazine of 
Literature, Art, and Politics” em 1862, ano da 
sua morte.

3 Refiro-me aqui a obra Shift realizada em 
parceria com a artista Joan Jonas em que 
passaram cinco dias percorrendo a pé uma 
determinada área de King City (Ontario/Canadá) 
munidos de um mapa topográfico de uma região 
composta por arvoredos, vales e um pântano, 
no desejo de estabelecer “uma dialética entre 
a percepção que se tem do lugar em sua 
totalidade” (SERRA,2004,p.25) estabelecida, 
segundo o artista, ao percorrê-lo.

4 Para um amplo panorama sobre o caminhar 
como prática estética ver: CARERI, Francesco. 
Walkscapes o caminhar como prática estética. 
São Paulo: GG, 2013.

5 Vale ressaltar a importância do caminhar para 
inúmeros filósofos, poetas e escritores tais como 
Montaigne , Rousseau, Nietzsche, Rimbaud ou 
Virgínia Woolf, entre tantos outros.

6 LABBUCCI. Caminhar, uma revolução. São 
Paulo: Martins Fontes, 2013.

7 A noção de ser-com foi desenvolvida pelo 
filósofo alemão Martin Heidegger no tratado Ser 
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e Tempo. Após definir o homem como Dasein 
(Ser-aí), Heidegger afirma que o Dasein partilha 
deste mundo com os outros. O Dasein como ser-
-com-os-outros.

8 Para Baudelaire, o flâneur é aquele que anda 
pela cidade, vendo tudo ao mesmo tempo, 
solitário e em meio à multidão, com desenvoltura 
e precisão. Aquele que passeia, desenvolve um 
olhar atento e alerta como o de um detetive, 
ao mesmo tempo em que reconhece a 
efemeridade das circunstâncias. Figura central 
para compreender a Modernidade evocada por 
Baudelaire que será retomada posteriormente 
por Walter Benjamin.

9 A partir de notas pessoais tomadas na 
conferência de Jean-Luc Nancy realizada no 
âmbito do Seminário Interfaces – artes plásticas 
e estética, organizado por Marc Jimenez 
e Richard Comte. Panthéon-Sorbonne em 
06/04/2005.

10 Distâncias ou como percorrer uma planície é 
o título do trabalho exposto na exposição Em 
meio#10 realizada no Museu da República em 
Brasília em outubro de 2018. Medidas: 107 
cm x 67 cm, impressão fotográfica em preto e 
branco, papel algodão.

11 Lembramos aqui que foi Henri-Frédéric Amiel 
(Genebra 1821-1881) que escreveu em seu 
diário, na data de 10 de fevereiro de 1846, que 
“uma paisagem é um estado de alma”.

12 Em referência à Michel de Certeau que escreve 
em A invenção do cotidiano: as artes de fazer: 
“ser apenas esse ponto que vê, eis a ficção do 
saber.

13 Em referência à Kenneth White e sua definição 
da geopoética.

14 Em referência à Francis Ponge e a sua obra Le 
parti pris des choses.
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