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RESUMO

Com base nos estudos de Semiótica por Peirce, o trabalho aqui proposto viabiliza processos de leituras de
paisagens e por sua configuração metodológica vem auxiliar o observador na percepção das paisagens.
Os seus conceitos são indispensáveis para os que buscam entender as ordenações naturais de ambientes
vivenciados. A proposta faz o homem compreender melhor as paisagens porque está ligada à observação
de seus fenômenos capturados pelos sensórios humanos e é por esse caminho que se constitui o processo.
São informações produzidas pelo meio e que chegam ao cognitivo mental, sendo elementos fundamentais
operantes na consciência humana. Os estudos nos levaram a conceber uma nova terminologia para a
geografia: a Geótica, um método que posiciona o observador em justaposição num determinado campo
geográfico, possibilitando realizar leituras por um ponto auto-referencial, realizando produções verbais e
não verbais das paisagens. O objetivo da metodologia é, também, tornar o homem mais eficiente e
espontâneo na percepção e na produção de representações dos elementos identificados, constituindo
inúmeras produções, tais como: textos sobre a composição espacial observada, mapas bidimensionais,
representações tridimensionais, croquis, plantas, vistas seriais, perspectivas volumétricas e ilustrações
ambientais. A Geótica é, pois, uma metodologia que leva o observador a funcionar como uma espécie de
sensor remoto humano diante de objetos referenciais que se mecaniza desde os objetos emissores até o
cognitivo do indivíduo vedor da paisagem; indicando sempre um caminho estrutural do espaço para a
percepção geográfica. Podem-se produzir representações geográficas pontuais, utilizando somente papel,
prancheta e lápis e sem qualquer auxilio de equipamento. Por meio dessa leitura sígnica de objetos
sinópticos na paisagem percebemos e representamos, de seus campos projetantes, os fenômenos da
paisagem natural e da paisagem modificada, que guardam em si o conhecimento de um mundo vivo e
substancial, no tempo e no espaço.

Ao estudar os conceitos fenomenológicos e semióticos, percebeu-se que as formas
plasmadas de uma paisagem no campo mental de cada ser inteligente poderiam ser
convencionadas em signos gráficos, obedecendo a caminhos lógicos para a sua
produção. Foi assim que se pensou em estruturar a Geótica, uma metodologia de
produção sígnica de paisagens, que possibilita o registro de informações de um universo
sígnico projetado. O citado método elucida, além de facilitar a percepção humana,
algumas técnicas para esboços sígnicos na elaboração de mapas, croquis, desenhos, e
anotações verbais da leitura.
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Considerando a sua importância global, a Semiótica traz em si uma contribuição
excepcional para a percepção humana no seu trajeto evolutivo, simplesmente pelo fato
de ser algo inerente à vida de qualquer ser vivo animal, quando decifra o meio e os
fenômenos, relativamente ao grau de sua percepção. A Geótica é um procedimento
sígnico para registros de conhecimentos, que, posteriormente, serão interpretados por
outros agentes, numa leitura semiótica.  Torna-se necessário classificar e teorizar a
Geótica como um mecanismo semiótico em leitura de paisagens, o qual permite localizar
um observador no seu espaço interativo.

GEÓTICA: METODOLOGIA DE LEITURA SÍGNICA EM PAISAGENS

Criar um método facilitador para a percepção humana não é uma coisa muito
simples, é preciso ficar atento à subjetividade de cada ledor que dimensiona um conjunto
fenomênico. Cada ser tem o seu potencial interpretativo e, desde que, com atenção,
promova a observação dos fenômenos, poderá identificá-los ou não conforme o seu
conhecimento cognitivo.

Está cheio de signos, infinitamente, o campo mental humano; há um
processamento lógico constante de leituras sígnicas acontecendo, continuamente, entre a
razão e a consciência.

Utilizando-se da Semiótica, a Geótica possibilita sistematizar os elementos
dispostos numa paisagem, inclusive o próprio espaço, que possam representar
características projetantes para a sua identificação.

Primeiramente, a luz incidente no mundo material é o primeiro elemento para uma
decifragem sígnica, pois é ela que leva, pela via ótica, as informações manifestantes no
espaço ao cognitivo dos seres. Além da visão, outros processos sígnicos e idênticos
acontecem por outras vias sensoriais. Em segundo lugar, toda imagem projetada retrata
uma forma de uma realidade natural e todo elemento que compõe o espaço e que esteja
em qualquer dimensão é um emissor em potencial.

Para entender melhor de forma mais simples o que Peirce quis dizer, é necessário
traduzir as suas categorias para a análise sígnica de um objeto de uma paisagem, o que
pode ser assim exemplificado: - Um observador qualquer contempla um determinado
lugar e, em específico, um objeto daquela composição como, por exemplo, uma árvore.
O observador é um intérprete e o objeto é o objeto em si (um conhecimento); o signo é a
representação do objeto, o que Peirce (1839-1914), chamou de representamen. (NÖTH,
1998, p. 65).

Considerando que o observador tem prévio conhecimento daquele objeto, estará
presente em sua mente um signo da seguinte correlação: o observador executou uma
relação diádica entre o signo (representamen) e o objeto e foi indicial (índice) numa
relação com os fenômenos produzidos pela árvore em sua mente. A qualidade do signo
foi um sin-signo, ou signo singular, dentro da categoria de secundidade, ou seja, daquela
que define o signo em si.
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Outras interpretações sígnicas são ampliadas por semiose, quando, num mesmo
objeto, o observador reconhece novos signos, dentro de classificações sígnicas icônicas
ou indiciais.

A construção de um método de produção sígnica entre o empírico e o mundo real
simplifica bem o processo perceptivo de um conjunto fenomênico. Pensando dessa forma
é que a Geótica foi elaborada: a percepção como domínio cognitivo do espaço em
leituras de paisagens.

A capacidade perceptiva do ser em identificar o significado do objeto ou de
intenções projetantes determinará uma boa ou má leitura da paisagem de observação.
Assim, para alguns, um objeto ou expressão pode significar muitas coisas, enquanto que,
para outros, pode nada significar.

Para o entendimento do método, basta observar um ambiente tridimensional e
estar apto a representá-lo num plano bidimensional, por meio de técnicas simples de
desenhos e por esse conjunto de informações, poder realizar leituras verbais e não-
verbais da paisagem.

Esse tipo de exposição pode apresentar qualidades diferenciadas, pois o intérprete,
de acordo com seu domínio perceptivo e cognitivo, pode produzir um simples esboço que
represente muito ou um mapa significativo dos inúmeros fenômenos emitidos.

Com a finalidade de avaliar esse procedimento, foram feitos alguns experimentais
que possibilitaram perceber os diferentes níveis de representação. As experiências foram
desenvolvidas com pessoas diferentes e com diferentes condições perceptivas

Ainda considerando os elementos para decifragem sígnica, pode-se dizer que, está
muito além de uma simples percepção imagética, o conjunto de fenômenos presentes na
mente de cada observador. Pelos sons, os ruídos se projetam até o observador,
permitindo a construção de uma imagem ou um signo; é no campo mental que um
signo, propiciado pela audição, ou pelo olfato, ou pelo paladar, ou pelo todo do tato ou
por uma percepção extra-sensorial, que será interpretada da mesma forma que um signo
quando é codificado pela visão.

Um exemplo simples disso é um som de um avião, que poderá ser reconhecido ou
não por uma identificação imagética no cognitivo do observador, desde que tenha o
mesmo um prévio conhecimento daquele objeto ou  de qualquer outro emissor.

Os fenômenos que estão presentes na mente do observador são reais. Tudo que
acontece na mente tem razão de ser, de fato; se estão presentes, é por uma ordenação
natural. A inteligência armazena, continuamente, as informações de um universo de inter-
relações. Assim, a paisagem está repleta de informações sígnicas, e a qualidade das
interpretações dependerá do conhecimento prévio do observador.

Pensando a semiótica como a lógica dos signos, é bom meditar também que em
tudo que se plasme mentalmente, ou em que se dimensione em planos objetivos, haverá
uma ação possível manifestando em algo existente.
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A Semiótica é uma lógica que permite aos agentes naturais (ex: o próprio homem)
a possibilidade da leitura do espaço em que se vive: um pedólogo analisará as camadas
dos solos e decifrará as suas qualidades, enquanto o psicólogo analisará as informações
contidas nas manifestações do seu paciente. O geógrafo verificará, mediante
decodificões sígnicas, os espaços, promovendo dinâmicas interativas e interpretando um
conjunto de fenômenos manifestantes. Um médico analisará os sintomas de seu paciente,
enquanto um arquiteto decifrará os modos de vida de seu cliente. Ainda para meditar:
uma criança começará a vida decifrando o seu espaço e tomará conhecimento do
mundo das formas e das cores.

FUNDAMENTAÇÃO DA GEÓTICA

A Geótica é uma espécie de sensoriamento remoto humano, que se mecaniza
desde os objetos emissores até o cognitivo do indivíduo vedor da paisagem. Por meio de
leituras sígnicas de objetos sinópticos, percebem-se, de campos projetantes, os
fenômenos da paisagem natural e da paisagem modificada.

Utilizando-se de reflexões em torno de categorias criadas para análises sígnicas de
paisagens e, em específico, da percepção espacial, é possível construir croquis, plantas,
vistas seriais, perspectivas volumétricas e ilustrações ambientais, permitindo a ele um
maior domínio perceptivo.

O método opera-se com a justaposição de um observador numa paisagem
definida como ponto de vista. Os ângulos da paisagem modificam-se à medida  que o
observador define um novo ponto, podendo produzir novas interações com a paisagem.
Os conceitos sobre os auto-referenciais de Peirce,  serão fundamentais na configuração
das técnicas.

Para enquadrar o método como um sistema, buscou-se entender a paisagem
como uma compartimentação tridimensional; os seus volumes se manifestam por formas
geométricas quando ordenam os seus elementos. Esse conjunto geométrico estampado
das paisagens contém os seus objetos funcionais, e estes são identificados conforme as
escalas ou como se adormecidos, nas malhas moleculares da tessitura de paisagens.

O método está concentrado, principalmente, na organização sinóptica dos
elementos, quando decifram, num grau mais avançado, as essências sígnicas de todos os
fenômenos produzidos pelo meio ou pelas produções psíquicas.

Enfim, o objetivo do método é transformar o meio em expressões sígnicas por suas
representações, numa leitura semiótica de paisagens. Mas, além dessas representações,
pode-se expressar da leitura do não-verbal a leitura verbal da paisagem, dissertando por
meio de produções de textos com avaliações multitemporais e culturais da paisagem.
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VISÃO DINÂMICA DA GEÓTICA

Uma visão dinâmica do método por meio de  diagrama dará uma compreensão
mais ampla de sua aplicação. Tornando o conceito dos auto-referenciais como ponto
fundamental na dinâmica aplicativa da Geótica, pode-se entender melhor as escalas
infinitas de aplicação.

Sendo essa paisagem um ambiente tridimensional, deverá ser identificada pelo
estudo de seus planos horizontais e verticais, os quais definem um conjunto físico,
dimensionalmente.  Mas é preciso dar passos para esta percepção. O ponto fundamental
da Geótica é a localização dos auto-referenciais, que também, como pontos de vistas,
podem fixar-se em qualquer ponto do espaço de uma paisagem. Os auto-referenciais no
diagrama estão situados no plano horizontal da área, não colados à superfície, mas
distanciando-se dela a uma altura do olhar humano (1.70 de altura). A organização por
células permite ao observador a condição de registros de todo o tecido do plano
horizontal em estudo, o qual somado dará um levantamento sígnico de toda a paisagem
percebida. A vantagem dessa aplicação metodológica está em suas diferentes escalas
representativas. Pode-se observar com a aplicação o interior de uma casa, a rua onde
mora, o bairro, a cidade, o município, a região, o território, como o próprio planeta. Se
o ponto de vista  de observação for do espaço sideral, de lá será vista uma paisagem
referencial. Pois bem, esse limite espacial será conforme a localização do observador. Um
importante fator da metodologia está representado pela observação de informações
sígnicas temporais contidas na paisagem que registram metamorfoses físicas, bem como
um conjunto de ações.

Essa mudança de posição acontece em campo, quando o observador muda o seu
ponto de vista, provocando vistas seriais, que servirão a ele na produção final da
imagem, ou seja, do esboço de um mapa, que, dependendo de um maior domínio
perceptivo de um observador, poderá representá-la com uma qualidade excepcional.
Como se percebe, a soma das leituras celulares compõem uma imagem, ou um mapa
representativo de uma determinada área. O arquivo mental de domínios cognitivos
servirá para a identificação de elementos dispostos na paisagem e para a decodificação
psíquica de intenções humanas que motivam a paisagem em dinâmicas constantes, e,
conforme o conhecimento e o nível de percepção de um observador, os resultados serão
mais ou menos satisfatórios.

Pode-se dizer que um diagrama desta composição é a representação da teoria
geral da Geótica. Este diagrama está formado por células geográficas com dimensões
relativas aos observador. Com ele, percebe-se a sistematização sinóptica de sua
operacionalização.

Cada célula tem detalhada a sua sistematização. Lembrando que, no diagrama,
está apenas a representação do plano horizontal, que se completa com a representação
em diagrama vertical e volumétrica dos elementos da paisagem.

A elaboração do sistema deu-se a partir do entendimento da mente humana
interativa com o espaço. Intermediando essa interação vale ressaltar a importância de um
elemento possibilitador do processo: o corpo humano. Esse elemento é o conjunto
sensorial que permite à mente a identificação fenomênica de tudo que se projeta a ela.
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Representando a mente e o corpo, o núcleo central de cada célula num diagrama é a
síntese desse sistema.

Considerando uma ordenação celular, o diagrama da interação da mente ou da
inteligência recebe de campos distintos projeções contínuas dos objetos e do próprio
espaço, estudado pela fenomenologia.

Reparando bem o Sistema horizontal da Geótica, observa-se que tudo se converge
ao centro, onde se encontra o observador no seu ponto auto-referencial inicial. Os
objetos e todos os elementos que compõem a paisagem estão projetando, como por
irradiação, todos os seus caracteres, que se tornam presentes à mente do observador em
qualquer um dos pontos auto-referenciais.

Os elementos podem ser representados em diagrama em situações: fora do
campo visível, mas que pode ser receptivo por emissão a um dos sentidos humanos – está
num campo classificado como síntese projetante, por suas estampagens de fundo,
quando se perdem as volumetrias e formas definidoras; e dentro do campo visível,
podendo ser receptivo por um dos outros sentidos; fora do campo visível, podendo ser
receptivo por um dos sentidos, inclusive a visão, quando o observador promover um giro
de 180º; fora do campo visível, com condições de ser receptivo por intermédio dos
outros sentidos além da visão; objeto de referência dentro do campo visível, servindo de
elemento estruturador da observação; e por observadores em vários pontos auto-
referenciais.

A representação de radiais excêntricos define, a partir do auto-referencial inicial,
os planos da composição da paisagem, podendo ser dilatado o seu diâmetro à medida
que o observador apresente um melhor domínio espacial. Essa limitação é definida pelos
volumes dispostos nos campos ou quadrantes, se se quiser. Fora do alcance visível,
elementos podem ser representados com radiais excêntricos que demonstram as
irradiações dos objetos (pelos fenômenos) que serão capturados pelos sentidos humanos.
Uma linha imaginária passando pelo observador, no centro, poderá representar o limite
de 180º da visão humana, que divide o Campo Visível Anterior do Campo Visível
Posterior.

O diagrama registra os elementos da paisagem por suas formas variadas, alguns
posicionados no plano horizontal; outros acima deste mesmo plano, dispersos no espaço,
como síntese projetante; igualmente, outros objetos se encontram como síntese
projetante, no subsolo.

A síntese projetante, no campo visível e no não visível, é o conjunto de fenômenos
projetantes que estampam um plano, ou, melhor dizendo, um côncavo (abóbada celeste)
ao fundo da visão humana ou quando se olha para o céu; ou mesmo o próprio solo que
contém ícones (rochas superficiais) o bastante para uma dedução do que está no subsolo.

Enxergando na vertical a 150º, o homem conta, à frente, com o campo visível
projetante anterior, que dimensiona os objetos no limite do horizonte, ou seja, na
aparente base do firmamento.
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Esse limite referencial da visão poderá estender-se, dependendo do plano
horizontal e volumétrico da paisagem, quando o horizonte é limitado pelas formas
desenhadas em planos verticais.  Já os elementos dispersos no Campo projetante
posterior estão dispostos da mesma forma, só percebidos, sensorialmente, pelo tato, pela
audição, pelo olfato ou quando o observador promove um giro de 180º e utiliza o sensor
da visão.

Vale lembrar que o objeto que esteja em qualquer um dos campos, é um potencial
projetante irradiando as suas características, e como todo o espaço está atomicamente
estruturado como qualquer outro objeto, tudo está projetante. O ser observador imerso
nesse campo de vibrações é um receptor natural, dependendo, unicamente, de sua
formação na decodificação de todos os fenômenos presentes.

Configurando uma parte dessa filosofia e para a proposição refletir um pouco
mais e, quem sabe, mais adiante discutir.

A soma dos dois sistemas horizontal e vertical da Geótica traz um conjunto
tridimensional da paisagem, onde, fazendo parte dele, o próprio homem é emissor e
receptor, ao mesmo tempo. Uma dinâmica física das diversidades naturais gera
fenômenos motivados pelas ações objetivas e subjetivas dos objetos, dos animais e,
acima de tudo, do próprio homem. O homem está organizado por sensores (sentidos
humanos) e é o principal receptor de fenômenos vibrantes do mundo físico, cuja estrutura
sensorial está apta e adequada para receptá-los.

Há um universo em vida que está em movimento. As composições atômicas
produzem emanações físicas percebidas pelo olfato e pelo paladar humano, que
informam as constituições combinatórias da matéria; produzem vibrações que formulam
ondas em movimentos decifráveis pela audição; as formas desenham combinações
atômicas que refletem as matérias quintessenciadas do espectro luminoso, produzindo no
sensor da visão a definição de formas e cores no plano dimensional em que se encontra
o homem.

Além de todo esse conjunto que emana e irradia, que vibra e reflete, está um
mundo existente perceptível por suas expressões e irradiações: o subjetivo, produzido pela
mente humana, por seu conjunto de intenções e de ações. É um mundo lógico flexível e
possível e só existe porque é possível de ser.

A relação íntima existente entre tempo e espaço está unicamente ligada à
dinâmica e ao movimento. A Dinâmica da paisagem está relacionada ao movimento do
lugar, promovido pela ação e afinidade do ser que vive e pela própria ação natural da
matéria. Sem movimento não há tempo. A dinâmica do espaço constrói os fatos, e estes
são as escalas que fazem desenhar o tempo, justificando a sua própria existência.

Um melhor domínio sensorial se conseguirá quando técnicas dimensionais forem
aplicadas. A metodologia proposta viabiliza o conjunto sensorial do homem que dá
condições perceptivas à sua cognição, em especial. Com o processo, o homem poderá
conhecer melhor as fases físicas das paisagens e a própria construção do tempo que fez
edificar planos existenciais dando origens à história dos lugares.
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APLICAÇÃO INTERATIVA DA METODOLOGIA

Constituindo o método, a Geótica passa a indicar um caminho de estruturação
espacial para a percepção geográfica. A paisagem, como um conjunto de elementos
geográficos, contém informações em níveis que variam desde a estampagem imagética
final, que chega como uma fotografia, até em composições intimas que estruturam a
gênese das formas. Estão como vivos, nesse mundo ínfimo, os sinais que constituem esse
mundo material.

Ela vem estruturar, portanto, alguns níveis aplicativos que variam desde os
sinópticos das paisagens até à composição interatômica dos seus elementos.

Conhecendo os princípios da Geótica, pode-se, neste momento, dinamizar o
método, aplicando-o consigo mesmo. Os passos do experimental dão ao intérprete o
conhecimento da sua fundamentação, bem como o da sua aplicação.

Siga os passos seguintes, seguinte, e defina você mesmo a aplicação experimental
na leitura de paisagens, proposta pela Geótica, que ora se denomina. Escolha um lugar
ou uma paisagem para a aplicação interativa do método:

1º. PASSO – LEITURA PRÉVIA: Antes de praticar a técnica, leia os conceitos do
trabalho e as bases propostas para a Geótica.

2º. PASSO – IMERSÃO ESPACIAL: Posicione-se num ponto referencial da área de
estudo: o ponto de vista. Você, agora, está imerso num campo espacial, que se
dimensiona no tridimensional em infinitos ângulos de observação. Há, assim, um
processo de auto-referência nesse ponto.

3ª. PASSO – PLANO DA PAISAGEM: Imagine que você está num ponto auto-
referencial (centro) de uma esfera,  que está cortante por um plano horizontal que a
divide ao meio. Esse plano é um elemento muito importante, definido como base, o chão
onde se pisa. Você não está colado ao chão, existe uma distância entre o ponto de vista e
a superfície. Desprezando o corpo abaixo da visão, perceberá que pode movimentar
acima do plano e que essa distância é variável conforme a estatura de cada indivíduo.
Estando você livre do corpo, poderá deslocar-se para qualquer ponto, qualquer altura ou
em qualquer direção. O corpo é que o impossibilita de fazê-lo, impedindo sempre a mais
ampla liberdade. No ponto que desejar, estará sendo um observador em potencial de
qualquer plano ou paisagem. Voltando à experiência, continue seguindo os passos.

4ª. PASSO – VISÃO HORIZONTAL e VISÃO VERTICAL: Após se posicionar num
ponto da paisagem, abra os dois braços em linha horizontal (leste/oeste) a 180º. Isso
definirá o seu ângulo de visão horizontal. E com os braços abertos trace uma linha
imaginária vertical passante pelo centro de sua cabeça. Da parte superior da linha, acima
da cabeça, partindo do centro da visão do observador, solte uma outra a 15º, sentido
para frente. Da mesma maneira, na parte inferior à cabeça, a linha vertical será
distanciada, definindo, assim, uma abertura de 150º para a visão vertical.

Como se percebe os ângulos da visão: você vê a 150° na vertical e 180° na
horizontal.
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5º. PASSO – OBJETO DE ORDENAÇÃO: Do ponto que você se posicionou, fixe o
olhar num objeto qualquer; escolhido por você mesmo. O objeto de ordenação estará
perpendicular à linha horizontal que você determinou no campo de visão horizontal.

6ª. PASSO – LOCALIZAÇÃO e ALTURA DO OBSERVADOR: Você se encontra
num centro de uma paisagem, proceda a sua localização em relação ao objeto. Verifique
a posição do sol, bem como o seu trajeto aparente, e defina as posições leste/oeste.
Localize, mentalmente, o sentido norte, definindo a direção em que está o objeto de sua
concentração. Defina a sua altura como observador; a distância do chão (h= visão).

7ª. PASSO – LINHA IMAGINÁRIA COM O OBJETO: Trace uma linha imaginária
saindo de seu ponto de vista até o objeto de sua concentração.

8ª. PASSO – CAMPO PROJETANTE ANTERIOR: Do seu ponto de vista, solte, a
45° da linha horizontal (leste/oeste), duas linhas imaginárias (uma à esquerda e a outra à
direita), dividindo-as, assim, em dois campos de visão, entre o objeto de concentração e
a linha horizontal leste/oeste. Feitos estes passos, você determinou o seu campo
projetante anterior, ou seja, a sua visão frontal da paisagem.

9ª. PASSO – CAMPO PROJETANTE POSTERIOR: Após delinear o campo
projetante anterior, defina como campo projetante posterior o campo fora do alcance de
sua visão, ou seja, na horizontal posterior a 180° e, na vertical posterior, 180° + 15° +
15° (os dois últimos valores como diferença da anterior vertical), totalizando 210° na
vertical posterior; não cobertos pela visão. Como se nota, você não vê a 210° na vertical
e 180° na horizontal.

10ª. PASSO - SÍNTESES PROJETANTES: Note-se que parece também ter limite o
campo visual, ou seja, a impressão que se tem é que o horizonte está finalizado pela
base da abóbada celeste. Há uma imagem de fundo projetante, que se denomina aqui
de síntese projetante. Essa síntese esvai-se além da visão e tudo que se estrutura, além,
chega como projeções resultantes do que se chama de infinito. A superfície, como objeto
projetante, é pesquisada pela mente em seus mistérios abaixo da superfície; fazendo
parte de um espaço sinóptico (conjunto estrutural de sistemas planetários), criando
ciências que facultam classificar as diversidades de composições do subsolo. A análise
completa com a síntese projetante posterior, que vai além dos sentidos, quando não se
consegue decifrar inteiramente as produções do meio. Você é um agente em potencial na
paisagem. Refletindo o sistema, têm-se, dessa forma, os campos: Campo projetante
anterior, campo projetante posterior e sínteses projetantes, estes, projetantes do infinito.
O plano em que se pisa é um objeto de observação como todos os outros que se
encontram dispersos no espaço e na superfície deste.

11ª. PASSO - VÔO DIMENSIONAL: Na paisagem que você analisa, verificará
uma série de categorias que poderá sofrer variações dimensionais conforme os seus
ambientes constituídos. Observando de um determinado ponto de vista um certo objeto
ou um conjunto de uma paisagem, o intérprete estará realizando um “vôo dimensional”
sobre esses elementos (em diferentes escalas.

Uma exemplificação dessa natureza ajudará na sua compreensão: quando alguém
observa uma maçã a uma distância de 30 cm estará procedendo a um vôo dimensional
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sobre o objeto. Os planos estão compondo as formas e os volumes dos elementos da
paisagem, e, conforme o ponto de vista do observador em relação ao objeto, identificar-
se-ão planos infinitos traçando volumetrias em outras dimensões. Se o ponto de vista
estiver frontal, perpendicular a um plano de um objeto, este estará sendo representado
num bidimensional, como na construção de um mapa – representação sígnica da
cartografia. Ao se trabalhar com luz e sombra na produção bidimensional de um mapa,
haverá uma representação tridimensional de planos existentes nas volumetrias dos
objetos. Uma boa imagem resultante dessa argumentação é a do firmamento: a abóbada
celeste, mediante uma soma de projetantes, dá uma representação bidimensional. Há,
nessa projeção, uma distância que faz perder outros planos que dimensionam esses
objetos; há um tridimensional projetante estampado num bidimensional. Isto acontece
porque os detalhes formais dos sinópticos dos objetos esvaem-se ao infinito e perdem-se
nas projeções das escalas de planos existentes, além dos efeitos de luz e sombra. A
estampagem da abóbada é como se fosse uma impressão de boa resolução
tridimensional no campo da mente do observador, o qual, por apresentar sentidos
limitados identifica somente como estampagem bidimensional. As sondas espaciais são
tentativas para a decifragem dessas ampliações, bem como a viagem da ciência no
mundo ínfimo da composição atômica.

12ª. PASSO – AS CATEGORIAS: Até agora, foi feito um exercício de
reconhecimento do meio com que se interage, sendo você um agente desse espaço.
Inicia-se, aqui, um novo nível de análise e de experimentação. Agora, pode-se dizer, que,
está localizado no espaço, e é possível, mentalmente, estruturar nos campos as
categorias dos fenômenos da paisagem que comporão o método da Geótica. Continue a
observar a paisagem escolhida, você tem agora a missão de classificá-la. Podem ser,
assim, divididas as categorias:

PLANOS - Os planos são faixas dimensionais dispondo elementos da composição
de uma determinada área ou espaço, localizados em lâminas horizontais e verticais por
infinitos planos. Os planos também estão horizontalmente apresentados por malhas
sinuosas, quando esboçam superfícies das diversidades naturais, bem como as de
ocupação antrópica. Nesses planos, estão índices que desenham compartimentações
decifráveis conforme suas qualidades.

A superfície de um plano onde está presente a vida humana está sempre orientada
por índices sígnicos, definidora do que está abaixo ou acima dela. Para o observador de
uma paisagem, o argumento do plano servirá para justificar os fenômenos naturais da
superfície e esboçar perfis com os seus prováveis resultados. Um geólogo parece
pressentir o subsolo quando está na superfície e, pelos seus conhecimentos prévios, é
capaz de ler o subsolo sem mesmo ter feito o seu perfil. Alguém desprovido desse
conhecimento não saberá defini-lo, previamente, sem executar uma sondagem. O
mesmo vai acontecer com os índices superficiais desse plano, que definirão o que está na
atmosfera ou em planos mais distantes. A análise de outros planos dará sempre uma
proximidade de novos conhecimentos.

FORMAS - As formas são elaborações de conjuntos sígnicos presentes nas
paisagens; elas são expressões de realidades. A paisagem está construída por extensões
em sentidos diferentes que causam ao vedor os fenômenos imagéticos do tridimensional.
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Os elementos contidos nesse campo, chamado de tridimensional, estão moldados em
verdadeira grandeza e estão presentes na mente do intérprete de alguma forma. Sem a
estruturação do corpo sensorial, nessa dimensão física, não há identificação das
vibrações materiais. Todo um conjunto de fenômenos naturais faz desenhar na mente do
ledor como a paisagem está constituída. Esses fenômenos são provindos de ações físicas
do meio, como variantes de energias primárias da natureza. A formas são expressas por
dimensões volumétricas e por matérias compostas para cada peculiaridade. Assim, as
dimensões são formadas para utilidades daqueles (infinidades de seres que vivem em
dimensões diferentes) que são dinâmicos por qualquer forma de expressão natural.

ESCALAS -  Um indivíduo sente-se pequeno ou grande ao posicionar-se em
relação a outros objetos e volumes. Todos os objetos de uma paisagem estruturam-se
numa escala real, referencial ao ponto de vista do observador, definindo limites
sensoriais. Do ponto de vista de um observador, a paisagem está em perspectiva, a
escala busca um ponto de fuga no infinito; tudo está em verdadeira grandeza. As
imagens projetadas por elementos projetantes chegam até o observador por processo
idêntico a um sensoriamento remoto, que indica as extensões que as separam de nosso
ponto referencial. Dessa escala real, tiram-se, simbolicamente, convenções gráficas para
uma representação de imagens em planos menores, como, por exemplo: um papel
formato A-4, que pode dimensionar uma imagem de um globo terrestre ou representar,
em um papel formato A-0, uma ampliação de um minúsculo grão de areia. O
observador, neste ato primeiro de sua observação, exercitará, mentalmente, comparações
das imagens reduzidas e projetadas da paisagem, assim, quando um objeto de
dimensões maiores estiver localizado a uma expressiva distância, estará reduzido em
relação a um objeto menor localizado a uma distância bem próxima. Por outro lado,
objetos ínfimos localizados a distâncias maiores, capturados pelos nossos sentidos,
praticamente, só dão pigmentos à paisagem. O campo será percebido conforme os
sentidos humanos. O que se ouve, o que se sente e o que se vê é limitador. Assim como
os outros sentidos, a visão não tem grandes alcances. É difícil prever a distância que a
vista alcança; uma definição objetiva limitará que 30 quilômetros é a distância, mas o
que acontecerá com um metro e meio a mais nesta distância? Enxerga-se a lua a
384.403 km da terra; a visão alcança. Então, dependerá da dimensão do elemento de
observação e a que distância ele se encontra. A visão não alcança, a uma distância de 2
metros, um minúsculo inseto, mas pode alcançar um elefante a uma distância de 100
metros. Pode-se dizer que, a uma certa distância, esse limite pode estender-se,
principalmente, se o plano estiver nivelado. Pois bem, os limites são acordes à
capacidade dos sensores de cada indivíduo, bem como o seu ponto auto-referencial. As
informações sígnicas dos elementos da paisagem dilatam-se conforme o conhecimento
prévio que se tem das mesmas. O conjunto dos fenômenos produzidos pelo ambiente de
observação está presente no cognitivo do ser, e o seu limite ajustar-se-á ao conhecimento
do seu ledor.

FUNÇÕES -  Todo o composto da paisagem contém um conjunto de intenções, a
começar por sua própria constituição natural. O que é o natural senão uma
conseqüência de uma atitude inteligente? A natureza é perfeita e não pode ser obra
fortuita sem razão de ser. O que seria a matéria sem uma ordenação inteligente? Todos
os seres que atuam em seus planos dimensionais exercem transformações num conjunto
chamado de natural. A resultante natural vem de “atitudes”, racionais ou instintivas, de
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agentes atuantes em planos menor ou maior. Todos os seres vivos, inclusive o homem,
fazem parte desse composto natural e redesenham no tempo as transformações do
espaço dentro da lógica possível. Tudo se ordena para uma funcionalidade; os hábitos e
os costumes ordenam funções e desenham lugares por suas manifestações culturais.

Portanto, se, na paisagem, está estampado algo é sinal de que nela alguma
manifestação houve para estar de tal forma. Poderia alguém dizer: É a força do vento e
do calor que fez as transformações, mas o que são as energias organizadas numa
natureza senão algo possível estruturado com inteligência?

FENÔMENOS - Há um universo existente em vibração no espaço. Tudo está
dinâmico de alguma forma. Se os sentidos do homem captassem o que está presente de
alguma forma pelos fenômenos ou por uma espécie de sintonia espectral, não haveria
discernimento para o saber, no seu nível evolutivo. Talvez seja por isso que ele, o
homem, está limitado. Por esses fenômenos, o cognitivo pode reconhecer e identificar o
que representam numa realidade. Surge para a decifragem a representação de todos os
fenômenos: os Signos.

SIGNOS: É uma conseqüência natural de todas as coisas, é uma convenção do
objeto no campo mental. Desde que seja uma mera inteligência ou um ser capaz de
receber por algum meio, por exemplo: os sentidos, para ela é um processo de leitura e
identificação. Utilizando o seu nível de inteligência, o homem decifra e decodifica o que
chega para si, e um animal, quando observa, não age fora do que é possível identificar o
que para ele também está presente. O signo traduz todas as informações contidas num
espaço e é estudado aqui por seus níveis de representações, a exemplo de um ícone, de
um ícone ou um símbolo.

13ª. PASSO – VOLUMETRIAS: Volte à sua experiência e identifique todos os
elementos que estão na paisagem, começando pelas formas puras que desenham.
Comece por um objeto de concentração. Faça consigo mesmo as seguintes reflexões,
para todos os elementos dispostos conforme as categorias:

Volume do objeto - Que dimensões têm os objetos e quais as formas que neles
encarnam.

Origem do objeto - Que formação tem o objeto e como foi elaborado.

Natureza do objeto - Que elementos compõem os objetos e quais são as suas
espécies.

Qualidade do objeto - A nitidez das formas e da constituição dos elementos define
com exatidão o que representam no conjunto.

Sinopse do objeto - A disposição dos elementos característicos na paisagem dá à
imagem percebida  que está esculpida nela em suas porosidades.

14º PASSO – MENTALIZAÇÃO: Antes de tirar o olhar de seu ponto de
concentração, procure identificar mentalmente todos os elementos da composição.
Depois, procure identificar com os demais sentidos.
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Os diferentes tipos de ruídos no ambiente. Sinta através da pele a temperatura e o
vento e defina o sistema funcional desses fenômenos; sinta pelo olfato o conjunto dos
fenômenos que compõem a paisagem localizando os seus emissores. É possível que
tenha recebido qualquer sensação gustativa ao observar a paisagem. Proceda a um
reconhecimento sinóptico de toda a paisagem em observação.

15ª. PASSO – Após finalizar a experiência, o observador poderá fazer um exercício
de representação da imagem mental capturada, ou seja, a produção sígnica – uma
elaboração representativa por signos da paisagem, pela semiotização do espaço.
Pegando uma folha formato A-4, comece a esboçar; seguindo as orientações:

A - Marque com um ponto o centro da folha, destacando-o. Defina-o como ponto
de vista do observador.

B - Quase que no limite do papel, saindo em sentido “centrífuga”, faça um círculo
em volta do observador. Defina-o como a base do firmamento ou abóbada celeste, limite
de nossa visão horizontal;

C - Passando pelo observador, trace duas coordenadas para o plano horizontal: x;
y.

D - Divida os dois campos superiores do plano do desenho, formados pelas
coordenadas, em dois sub-campos, limitados até a base do círculo. A divisão deverá ser
próxima aos 45°; aproximadamente, porque isto é um desenho livre. Você tem, assim, um
campo projetante anterior dividido em 4 sub-campos.

E - O lado inferior do plano do desenho é a representação do campo projetante
posterior, não alcançado pela visão do observador.

F - Faça agora um exercício de memorização, definindo o sentido norte (norte
magnético).

G - Marque nos campos, memorizando, os elementos observados durante a
experiência. Procure representá-los como planta “baixa”, dando a forma aproximada do
objeto com vista superior. Marque, primeiramente, no papel os principais elementos
(sinópticos); considerados básicos na paisagem.

H - Se houver linhas de ligação, tais como: um caminho ou um vale qualquer
trace-as entre a sinopse dos elementos marcados.

I - Se for possível, represente com linhas tracejadas os limites de relevo, sempre em
vista superior.

J -A memorização deverá ser feita dentro dos campos observados. A síntese
projetante não aparecerá representada nessa célula planta, pelo fato de se limitar pelo
espaço de referência. Ela aparecerá em novas células plantas definidas pelo observador
em novos pontos auto-referenciais. Esta célula, tal como as outras, poderá ser
perspectivada pelo mesmo processo que a originou.

K - Você tem uma imagem mental realizada, vista superior, e frontal aos objetos.
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L -Com essa base, você poderá exercer várias leituras e representações. Por meio
dela, poderão ser construídos perspectivas livres, esboços, cortes, elevações, croquis,
vistas, detalhamentos e análise de fenômenos gerados por objetos e seus agentes. O
método faculta dominar uma técnica de representação de volumes sinópticos (construção
sígnica).

M - Com esses procedimentos, poderá ser desenvolvida uma infinidade de
aplicações e representações por imagens ou desenhos.

Observe: Os elementos da paisagem que estiverem mais próximos da linha do
horizonte estarão numa escala menor. Estes mesmos elementos da composição
volumétrica terão as suas linhas tendenciando para esse ponto de fuga central. Procure
delinear primeiro os elementos da paisagem mais próximos da linha do horizonte, vindo
esboçar os mais distantes no final da representação. Aqui não está sendo desenvolvida
uma nova técnica de desenho e nem é o interesse absoluto do sistema, mas essa técnica
auxilia na aplicação da metodologia no processo final da produção sígnica ou leitura
semiótica da paisagem.

N - Depois que foram observados os procedimentos de produção sígnica
Horizontal, podem-se, agora, desenvolver algumas anotações para a produção sígnica
vertical.

Na parte inferior do seu papel formato A-4, um quarto da página,
aproximadamente, o observador definiu a linha x e, dividindo a folha ao meio na vertical,
a linha z. No centro da folha, foi marcado o ponto de fuga central, e por ele, na
horizontal, passando uma outra linha chamada de linha do horizonte (LH). Do ponto de
cruzamento entre a linha x e a linha z solte duas linhas a um ângulo desejado abaixo de
45º da linha x, lado esquerdo e direito, no lado superior do papel. Quanto menor for o
ângulo em relação ao eixo x mais baixo será o ponto de vista do observador. A 45º a
vista será superior.

Observe que a linha (LH) e fuga deverão deslocar-se para baixo até alinhar-se a
linha com a dos dois Sub-campos.

Depois de fazer a planta do plano horizontal, vista superior, ficará mais fácil a
representação vertical perspectivada e, mesmo que não seja feita a horizontal, será
possível realizar o desenho representativo.

Após o exercício inicial, tem-se um resultado: duas linhas horizontais ao papel,
sendo que uma um pouco abaixo de meia folha e a outra um quarto da folha na sua
parte inferior, uma vertical dividindo o meio da folha e duas oblíquas abaixo de 45º do
ponto x, y. Mas, onde está a linha y? Ela está ligando os pontos desse cruzamento até o
cruzamento linha z e linha do horizonte. Ela não aparece nesse caso porque está no
mesmo alinhamento do eixo z. Só vai aparecer se o ponto de fuga não for central, veja
um pouco mais abaixo sobre o ponto de fuga.

Note que a linha x está correspondente à linha x do plano horizontal bem como a
linha y. As duas linhas oblíquas também correspondem à mesma do plano horizontal.
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Então, a representação ocorre da mesma forma?

Sim, o que se vê em plano horizontal é representação do tridimensional no
bidimensional, e o que se vê em plano vertical é também representação do tridimensional
no bidimensional. A diferença é que, na representação vertical, as distâncias em relação
ao fundo são mais expressivas do que as que são vistas por um ponto superior. Veja, na
figura abaixo; as diferenças.

Depois de observar os comparativos acima, pode-se continuar a aplicação. Esse é
um passo definidor no desenho, quando irá se representar nos campos os objetos. Antes,
note que o espaço entre a linha do horizonte e a linha x é o plano horizontal já em
tridimensional. O que você deve fazer agora é a localização dos objetos. Mas, como
localizá-los? É simples, ao ver os objetos representados no plano horizontal, definiiu-se
uma forma, e esta deverá ser transportada para onde foram definidos os campos. O que
vai acontecer de diferente é a deformação dessas formas em campos deformados.
Haverá uma redução ou achatamento das formas à medida que um objeto estiver
distanciando-se ou alterando-se o ponto de vista do observador. Quanto mais próximo
da linha do horizonte, menor será o objeto, e quanto mais próximo da linha x maior será.

Feitas a localização e a deformação dos objetos é a vez de elevar essas formas.
Primeiro, defina o ponto de fuga central, no cruzamento da linha do horizonte com o eixo
z. Para um melhor aperfeiçoamento, podem-se escolher dois ou infinitos pontos de fuga,
dependendo de um mais amplo estudo de desenho. A técnica ficará restrita ao ponto de
fuga central.

Agora que já se tem um ponto de fuga, pode-se pensar em volume na paisagem.

Assim, está representada uma vista vertical perspectivada da paisagem. Esta é uma
representação sígnica capturada por meio do equipamento sensorial humano,
examinando os fenômenos emitidos pelo composto de uma paisagem. Todas as
observações junto aos desenhos são signos produzidos, inclusive, as anotações verbais,
percebidos por meio de uma estrutura sensorial e cognitiva de um observador.

Finalizando, podem-se fazer algumas leituras sígnicas verbais da paisagem
verificando as suas categorias. Outras técnicas poderão ser aplicadas para a melhor
qualidade de ilustração ou representação. A fotografia digital é um recurso
importantíssimo para a leitura sígnica, com que se pode contar, desde que seja uma
representação dirigida que venha a estruturar uma informação. A utilização da fotografia
pela Geótica dá-se em níveis seqüenciais, vista de um ponto auto-referencial, como
acontece nos níveis variáveis de representações por desenhos, maquetas ou num sistema
mais avançado de filmagens digitais.


