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PRODUTO TÉCNICO. 

 

Uma experiência com mapas do comum: Mapas de Cozinha. 

 
Mas os mapas são uma prática de grande extensão e dizem 

respeito a uma desterritorialização generalizada, para muito além do 

espaço. Les cartes servent à écarter, os mapas servem ao desvio, são em 

verdade meios para uma deriva e para uma ampla desterritorialização: 

a. do olhar intencional (para alcançar o ver autista, ou seja, talvez não 

compreender, mas simplesmente ver, identificar, localizar, tudo aquilo 

que atrai a criança autista e a conecta a atividades); b. da subjetividade 

(para alcançar o nível impessoal e infinitivo do autismo; traçar sem fim, 

traçar por traçar); c. do homem ‘normal’, ‘são’ (para alcançar um 

território comum, um Nós comum, dividido por pessoas ditas normais e 

pessoas autistas); d. da linguagem discursiva (para alcançar uma 

linguagem comum não verbal: linguagem do traçar). Os mapas 

procuram nos dar imagens que não sejam aquelas do reconhecimento, 

imagens de um reflexo no espelho – ao contrário, eles buscam fabricar 

imagens onde não possamos nos reconhecer e a partir das quais 

possamos ver não o que falta às crianças, mas o que falta a nós. Trata-

se pois de imagens furadas, onde a posição do sujeito que reconhece a si 

mesmo se desmorona, diferente, pois, de imagens-espelho, onde o sujeito 

se reconheceria e se confirmaria. Os mapas provocam dessa forma 

um deslocamento e uma mudança de perspectiva. As crianças são vistas 

como singulares e diferentes, mas isso não implica que haja uma 

diferença de grau ou de natureza em relação a elas. Os adultos 

“normais” não devem pois se projetar sobre elas, não devem 

“semelhantizar” [semblabiliser]. (MIGUEL, 2015, pág. 60) 

 

Nas contaminações das ‘tentativas’ de Deligny - ao longo de anos de experiências com 

crianças ditas autistas - é que este produto técnico emerge entre efeitos dos pensamentos 

produzidos na pesquisa de mestrado intitulada: Autismo, sintoma do contemporâneo e mutações 

políticas na clínica. 

Nas apostas de aproximação de Deligny e dos adultos, nomeados de “presenças 

próximas”, que compunham com ele o modo de existência em Cévenne - e com algumas 

dificuldades encontradas em determinados momentos - Deligny propõe então que ao invés de 

se fazer algo ou tentar diretamente intervir nas crianças autistas, que as presenças próximas que 

ali estavam o ajudando, se afastassem e tentasse apenas traçar os movimentos destas crianças. 

Dessa proposta nascem os mapas com os quais Deligny trabalha por muitos anos, o que 

vai indicar as ocupações dessas crianças e os seus trajetos ao longo do dia produzindo um 

território. Os mapas para Deligny servem como ordenador de algo que é nomeado por ele como 

linhas de errâncias, ou seja, aquilo que escapa a nossa percepção, aquilo que é diferente do 

fazer, do planejado, do estruturado pelo simbólico e pela linguagem. As linhas de errâncias são 

o agir próprio destas crianças, aquilo que atrapalha os projetos pensados dos adultos e por 



 
 

conseguinte, rompem com uma lógica dada/estruturada. 

Os mapas indicam o agir das crianças autistas que atravessam o fazer do homem-que- 

somos e quando isso acontece e é traçado nos mapas, certo território constituído passa a produzir 

um corpo comum entre nós. Portanto, os mapas não servem como simples indicadores de 

espaço, são literalmente a produção de um corpo comum. 

Nos equipamentos públicos, nas equipes de saúde mental tenho me deparado com 

diversos embates, atravessamentos e complexidades na sustentação dos modos de existência 

das crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com o dito transtorno do espectro autista, 

por isso, como desertar um fazer profissional automatizado que, às vezes, se distancia de um 

comum a nós? 

Nesta perspectiva, proponho como produto técnico uma experiência com a produção de 

mapas `a moda Deligny. 

A proposta é traçar os mapas entre as conversas, risadas, ideias, gritos e desenhos na 

ambiência do espaço cozinha do CAPS. 

Para isso serão dadas as seguintes indicações procedurais/pistas: 

 

- Explicação da proposta de trabalho, com as sugestões de Deligny para a construção 

dos mapas, e articulação, aproximação com a produção da nossa realidade, que acontecerá em 

reunião de equipe; 

- Solicitação de interesse voluntário no processo de construção dos mapas; 

- Encontro para a realização dos mapas. 

- A proposta terá duração de 1 mês, sendo um encontro por semana de 1 hora. 

- O material utilizado na produção dos mapas, como lápis de cor, giz de cera, caneta 

hidrográfica e papel vegetal, será de responsabilidade do pesquisador, não tendo gastos previsto 

por parte dos participantes. 

- Para melhor compreensão dos mapas adotaremos as seguintes legendas: 

 
 Giz de cera preto = Caminho costumeiro, o que sempre é realizado pelo adulto que vai 

em busca de algo. 

 Lápis de cor vermelho = O trajeto das crianças. 

 Caneta hidrográfica = As linhas de errâncias, os movimentos estereotipados. 

 X = será o marcador para o comum a nós. O encontro do agir da criança com o fazer 

do adulto. 

  = As coisas, pessoas ou ações que estão ao redor e que ajudam a criança nesta 

organização de si e de territorialização para a produção do comum a nós. 

 
Ao final de todo processo, haverá discussão com os participantes acerca da 

experiência e das percepções adquiridas durante todo o processo de produção. 

 


