
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Basto, Joana Braga Macedo, 1977-

Contentores de tempo : limite entre o espaço
público e o espaço privado, do corpo à cidade, de
Gronongen à Rocinha
http://hdl.handle.net/11067/1310

Metadados

Data de Publicação 2014-12-22

Resumo Como se organiza o território? Como o Homem se apropria da
cidade? Como constrói os seus limites? O espaço público da cidade
e o espaço privado da habitação coexistem num ponto tangencial: o
seu limite. Este limite, como espaço percorrível e apropriado pelo
habitante, é um elemento determinante na articulação do desenho da
arquitectura e do urbanismo. Como espaço contentor de tempo, pode
caracterizar a vivência urbana e atribuir diferentes linguagens ao território
contemporâneo. A partir de um ...

Palavras Chave Planeamento urbano, Espaços públicos, Espaço (Arquitectura)

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:46:38Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/1310


 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Co
 
Pre
Or
Arg
 

 
Dis

 

 
 

 

U

 
 
          

onstituição

esidente: 
ientador: 
guente: 

ssertação a

 

  

U N I V E

F a c

          
Cont

públic

o do Júri: 

aprovada e

E R S I D

c u l d a d

Mes

         
entore
co e o e

d

 
Prof
Prof
Prof
 

em: 19 d

D A D E  

d e  d e  

s t rado 

        
s de te
espaço 
de Gron

f. Doutor H
f. Doutor A
f. Doutor R

de Dezemb

 

 L U S Í
 

A r q u i
 

 em Ar

mpo: li
 privado

nongen 

Pro

Mestre A

Horácio Ma
Arqt. Victo
Rui Manue

bro de 201

 
 

Lisboa

2013 

Í A D A  

t e c t u

rqu i tec

imite en
o, do co
 à Rocin

f. Doutor A

Arqt. Jorge

anuel Pere
or Manuel C
l Reis Alve

4 

a 

 D E  L

r a  e  A

ctura  

ntre o e
orpo à 
nha 

Joa

Arqt. Victo
Ass

e António 

eira Bonifác
Canedo Ne

es 

L I S B O

A r t e s  

espaço 
 cidade

R
ana Braga 

O
or Manuel 
sistente d
 Pereira de

cio 
eves 

O A  

  
,  

Realizado p
 Macedo Ba
rientado p
Canedo Ne
e orientaç
e Sousa San

 

 
 
 

por: 
asto 
por: 
eves 
ção: 
ntos 

 



 
 
 
 

 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

F a c u l d a d e  d e  A r q u i t e c t u r a  e  A r t e s  

Mestrado em Arquitectura 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Contentores de tempo: limite entre o espaço público 
e o espaço privado, do corpo à cidade, de 

Gronongen à Rocinha 
 
 

 
 
 
 

Joana Braga Macedo Basto 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lisboa 

Dezembro 2013



 
 

 

 

 
U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

F a c u l d a d e  d e  A r q u i t e c t u r a  e  A r t e s  

Mestrado em Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contentores de tempo: limite entre o espaço público 
 e o espaço privado, do corpo à cidade, de 

 Gronongen à Rocinha 
 
 
 
 
 
 

Joana Braga Macedo Basto 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lisboa 

Dezembro 2013 



Joana Braga Macedo Basto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público 

e o espaço privado, do corpo à cidade, de 
Gronongen à Rocinha 

 
 
 
 
 
 
 

 Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitectura e 
Artes da Universidade Lusíada de Lisboa para a 
obtenção do grau de Mestre em Arquitectura. 
 
Orientador: Prof. Doutor Arqt. Victor Manuel Canedo 
Neves 
 
Assistente de orientação: Mestre Arqt. Jorge António 
Pereira de Sousa Santos 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lisboa 

Dezembro 2013



 

  

Ficha Técnica 
Autora Joana Braga Macedo Basto 

 

Orientador Prof. Doutor Arqt. Victor Manuel Canedo Neves 
 

Assistente de orientação Mestre Arqt. Jorge António Pereira de Sousa Santos 
 

Título Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, 
do corpo à cidade, de Gronongen à Rocinha 

 

Local Lisboa 
 

Ano 2013 
 

 
Mediateca da Universidade Lusíada de Lisboa - Catalogação na Publicação 
 
BASTO, Joana Braga Macedo, 1977- 
 
Contentores de tempo : limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de 
Gronongen à Rocinha / Joana Braga Macedo Basto ; orientado por Victor Manuel Canedo Neves, 
Jorge António Pereira de Sousa Santos. - Lisboa : [s.n.], 2013. - Dissertação de Mestrado 
Arquitectura, Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. 
 
I - NEVES, Victor Manuel Canedo, 1956- 
II - SANTOS, Jorge António Pereira de Sousa, 1971- 
 
LCSH 
1. Planeamento urbano 
2. Espaços públicos 
3. Espaço (Arquitectura) 
4. Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Teses 
5. Teses - Portugal - Lisboa 
 
1. City planning 
2. Public spaces 
3. Space (Architecture) 
4. Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Dissertations 
5. Dissertations, Academic - Portugal - Lisbon 
 
LCC 
1. NA2765.B37 2013 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À minha filha Maria do Mar  

 
 
 



  

AGRADECIMENTOS 
 
 
Aos meus orientadores - Professor Doutor Arquitecto Victor Neves e Mestre Arquitecto 

Jorge Sousa Santos – por terem aceite a orientação deste trabalho e por me terem 

conduzido. 

 

Aos meus pais, por me terem mostrado, através do seu exemplo, o gosto pelo 

conhecimento profundo. 

 

A Sabine de Clerk e a Sofia Neuparth, por me terem introduzido ao conhecimento do 

corpo. 

 

Ao Professor Arquitecto Mauro dos Guaranys com quem fiz as primeiras ingressões 

na favela da Rocinha. 

 

A Francisco Mesquita, orientador informal, com quem discuti as dinâmicas da favela. 

 

A Arquitecta Maria Helena Rohe que me elucidou sobre o desenvolvimento do 

crescimento dos limites da habitação na favela e através de quem tive a oportunidade 

de conhecer os POUSOS (estrutura estadual local para o melhoramento da habitação 

na favela). 

 

Aos arquitectos Anthony Hoete e Chris Moller por me terem convidado a participar no 

projecto de reflexão das cidades criativas da Província de Groningen. 

 

Aos meus tios Paulo Basto e Maria Regina. 

 

À minha irmã Teresa. 

 

A Eduardo Carvalho por toda a dedicação na revisão deste trabalho. 

 

A todos os amigos que me incentivaram no trabalho, especialmente Carla Feiteira, 

Madalena Bettencourt, Teresa Forte e Isabelle Laden. 

 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
“If space has boundaries, is there another 

space outside those boundaries?” 

(Tschumi, 1996, p.53) 

 

“These borderlines no longer separate 

certainties, but become spaces where 

uncertainties meet, interact, fuse or are 

repelled.” 

(Woods, 1998, p.33) 
 



  

APRESENTAÇÃO 
 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, 

do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 
Joana Braga Macedo Basto 

 

Como se organiza o território? Como o Homem se apropria da cidade? Como constrói 

os seus limites? 

O espaço público da cidade e o espaço privado da habitação coexistem num ponto 

tangencial: o seu limite. 

Este limite, como espaço percorrível e apropriado pelo habitante, é um elemento 

determinante na articulação do desenho da arquitectura e do urbanismo. 

Como espaço contentor de tempo, pode caracterizar a vivência urbana e atribuir 

diferentes linguagens ao território contemporâneo. 

A partir de um gesto simples - sair de casa - percorre-se o limite das várias esferas 

ontológicas, nas dimensões privada e pública, desde a realidade do corpo ao espaço 

da cidade, passando pela atmosfera que os une, a cultura.  

Deste gesto, diferenciam-se duas linguagens que expressam ora um limite percorrível, 

ora um limite de clivagem, que correspondem, conceptualmente, a lógicas urbanas 

definidas por estruturas lisas e dinâmicas, em contraponto com as estruturas 

estriadas, pré-estabelecidas. 

Dos conceitos à realidade, estendemos a consciência do limite à cidade informal, 

integrante de um sistema de organização dinâmica que dissolve as fronteiras da 

corporeidade para se tornar condição contemporânea, um suporte heterogéneo e 

pluricentral, com a capacidade infinita de auto-recriação. 

Ser limite é estar entre a razão e a experiência, entre o sedentário e o nómada, entre 

aquele que planeia e o que constrói, o itinerante e o flaneur; é, por fim, agenciar o 

movimento que se articula no espaço gerador do Grande Vazio. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
 
Limite, Espaço Público, Espaço Privado, Corpo, Arquitectura, Cultura, Cidade, 

Habitação, Apropriação, In Between, Tangência, Hierarquia, Topologia, Estrutura 

Dinâmica, Entropia, Contaminação, Metamorfose, Liso, Estriado, Fractal, Rizoma, 

DNA, Distância, Atmosfera,  Vazio 



  

PRESENTATION 

 
 

Time containers: borderline between public space and private space, 
from the body to the city, from Groningen to Rocinha 

Joana Braga Macedo Basto 

 
How do we organize the territory? How does Man owns the city? How does he 

constructs its boundaries? 

City’s public space and dwelling’s private space coexist in a tangential point: its 

borderline.  

This borderline, as a space that one can walk through and be owned by its inhabitant, 

is a determinant element to provide the articulation between the architectural and 

urban planning.  

As a space container of time, it can characterize urban experience and assign different 

languages to the contemporary territory.  

From a single action - getting out home - we go through the borderlines of the different 

ontological spheres, between the private and the public dimensions, from the reality of 

the body to the urban space, through the athmosphere that links them, that is culture. 

From this action, we can distinguish two languages that can express a percursed 

borderline or a splited one, which, conceptually, stands for different urban logics, that 

we can define by dynamic smooth structures, in opposition to the pre-stabilished 

striated ones. 

From concepts to reality, we enlarge this borderline conciousness to the informal city, 

as part of a dynamic organizational system, which blurs the boundaries of corporeality 

to become the contemporary condition, a heterogenous and pluricentral support with 

an endless ability of self recreation. 

Being borderline is being between the theorical and the empirical, between the settled 

and the nomad, between the one who plans and the one who constructs, the itinerant 

and the flaneur; it is, lastly, the assemblage of the movement wich articulates itself in 

its generator space: the Great Emptiness. 

 
 
 



  

KEYWORDS 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 
Ilustração 1 -  “Conical Intersect” (detalhe), Gordon Matta Clark, 1975 
(Guggenheim Museum, 2010) 

 

 

 

Por onde começar?  

Como pôr ordem ao caos? Como configurar um lugar a partir de um terreno vago? 

O limite é um traço? Espaço? Relação? Tempo? Poderá ser um percurso? Vazio? 

O limite está no meio de um processo em que uma coisa se torna outra. O limite é, em 

primeira análise, o traço, a fronteira intemporal que separa o que já está no limiar de 

uma transformação, que está na mudança de sentidos. Contém em si, o gesto 
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inaugural da demarcação, inevitável para escapar ao acaso, para dividir o sagrado do 

profano, o lado de dentro do lado de fora. 

Porém, se perguntarmos se existirá alguma realidade nas entrelinhas dessa linha 

inaugural, podemos aceder às suas margens e ao que na civilização latina precede a 

própria palavra “limite”. Oriunda das práticas camponesas do idioma romano, limes 

significava o caminho que separa uma propriedade da outra, a “terra de ninguém” 

onde era permitido às duas partes transitar (Encyclopædia Britannica, 1910). Ou seja, 

quando esse traço ganha espessura, é dilatado e é percorrido, em vez de uma 

ruptura, de uma clivagem entre duas entidades, ascende a uma dimensão in between, 

à escala do lugar. Não é por acaso que Lebbeus Woods define o limite não como uma 

separação de certezas, mas como “[...] spaces where uncertainties meet, interact, fuse 

or are repelled”1 (Woods, 1998, p.33). 

Assim, o limite é uma relação. Entre o espaço público e o espaço privado, pode, ele 

também, ser o lugar, o espaço inaugural da ambivalência, onde as relações se criam. 

 

Mas comecemos, então, por um gesto simples - sair de casa – e tomando como 

exemplo as trajectórias de Monsieur Hulot no filme “Mon Oncle” de Jacques Tati2, 

atravessamos os universos que se analisam: os universos privado e público. Monsieur 

Hulot mostra-nos que ora podemos percorrer e edificar o “contentor de tempo” entre 

eles, nos interstícios dados pela malha tradicional parisiense; ora galgamos o portão 

da Villa Arpel que separa, bruscamente, estes dois universos. 

Este gesto simples relaciona e diferencia duas linguagens distintas dentro do ponto de 

vista do limite: o limite com tempo e espaço - o limite dilatado e percorrível, de carácter 

horizontal, que mantém o diálogo entre o indivíduo e o território em que se insere; e o 

limite com tempo e espaço “0” - um limite de clivagem, de carácter vertical, que rompe 

com o primeiro diálogo mais directo. Aquele do Paris da modernidade, da construção 

massificada, ilustrado pelo monocromático mundo de Madame e Monsieur Arpel, um 

limite em apneia. 

                                                
1 “[...] espaços onde as incertezas se encontram, interagem, fundem ou são repelidas.” (tradução nossa)  
2 Filme “Mon Oncle”, realizado por Jacques Tati, 1958. Os trechos do filme mais representativos neste 
contexto, podem ser visionados em formato digital, disponível em www.youtube.com/watch?v= 
6mtluyHcOnk e www.youtube.com/watch?v=o6x3MrRMdv4&feature=endscreen&NR=1 (acedidos em 
Maio de 2013).  
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Ilustração 2 - Monsieur Hulot no bairro tradicional de Paris, imagem do 
filme“Mon Oncle”, realizado por Jacques Tati (1958) 

 

 
Ilustração 3 - Villa Arpel, imagem do filme“Mon Oncle”, realizado por 
Jacques Tati 1(958) 

 

 

1.1. OBJECTIVOS 
 

A partir da ficção e de volta à realidade, podemos prosseguir e perguntar:  

Podendo ser o limite uma estrutura dinâmica com a potencialidade de conter espaço e 

tempo, poderá ter também a capacidade de formalizar uma linguagem urbana própria, 

dado que é o lugar onde se relacionam os universos privado e público? 

 

Se alargarmos estes conceitos de limite à realidade urbana podemos, desde já, 



 
 

Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 

 

22

predefinir conceptualmente lógicas urbanas distintas, formalizadas por estruturas 

urbanas dinâmicas ou efémeras, correspondentes às cidades informais3; e estruturas 

urbanas estáticas ou previamente planeadas, próprias das cidades formais4. 

 

Notemos que foi no período da Modernidade que se sofreram profundas 

transformações urbanas. 

A Revolução Industrial e a emergência do pós-guerra condicionaram a produção 

massificada. A normalização da construção para um homem ideal e a perspectiva 

acentuadamente funcional da Carta de Atenas de 1933 traduziram práticas comuns e 

formadoras do meio urbano em que vivemos. 

A relação horizontal entre o indivíduo e o território foi ultrapassada para dar lugar a um 

limite de ruptura e de carácter vertical. A casa-abrigo foi deposta pela casa-máquina e 

com ela a civilização moderna viveu rupturas e descontinuidades em relação às suas 

práticas urbanísticas. Constata-se, ainda, que no tempo contemporâneo da 

velocidade, as vantagens tecnológicas ou a globalização das cidades, contribuem para 

uma clivagem estre estes universos: não será a presente polarização dos espaços 

público e privado uma forma de exclusão social? Em plena era da Revolução 

Informacional, poder-se-á ainda dizer que a internet é o ágora de hoje.  

Por outro lado, assiste-se a uma conquista da contemporaneidade que resulta de uma 

complexidade gerada pela sobreposição de camadas programáticas, intricadas ou 

articuladas em simultaneidade. 

 

Desta forma, a cidade vive hoje um paradoxo: enquanto que se acentua como lugar de 

eleição do Homem, desarticula-se em assimetrias e desequilíbrios.  

Podemos então reinvindicar que a condição contemporânea exija um olhar crítico 

sobre as propostas dadas pelo Modernismo (pela consequente criação de desertos 

relacionais), como pelas novas formas que a complexidade contemporânea sugere. 

 

Assim e sob o ponto de vista da linguagem do limite, compreendemos o trabalho no 

espaço de tempo entre Revolução Industrial e a Revolução Informacional, focando-nos 

                                                
3 Entendemos a cidade informal como aquela que não foi sujeita a um planeamento prévio. São seus 
exemplos a cidade medieval, como também as cidades das periferias ou, especialmente, aquelas que se 
manifestam dentro (ou entre) da malha urbana formal. 
4 Cidade formal ou simplesmente cidade. Utilizamos o termo “cidade formal” de forma a sublinhar a 
dicotomia. 
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em lógicas urbanas divergentes, dando especial destaque à aldeia urbana horizontal 

em contraponto com a cidade vertical da construção standarizada, assim como às 

dinâmicas contemporâneas. 

Perguntamos: poderá um olhar crítico, sob a perspectiva do limite entre o espaço 

público e o espaço privado, ser uma mais valia na reinterpretação das cidades? 

Poderá a cidade informal dar respostas ao desafio da condição contemporânea? 

Poderá, ela própria, ser resposta para os seus desafios? Que parâmetros – históricos,  

culturais e sociais –  dever-se-ão ter em conta? 

 

A direcção desta pesquisa não surgiu de uma mera escolha. O interesse neste 

aspecto específico da linguagem do limite vem da formalização de questões internas. 

Ligam-se a uma sensibilidade intrínseca à aprendizagem da profissão e a vivências 

pontuais, mas decisivas, que constituem motivações para uma melhor compreensão 

da prática da arquitectura para adquirir um maior entendimento da cidade enquanto 

suporte eleito pelo Homem. Vem, particularmente, de um contrassenso intuído ao 

observar a importação de elementos da cidade formal para o universo informal da 

favela que, apesar de ser aparentemente sem regras e ter uma dinâmica dificilmente 

identificável, constrói, por si só, um universo urbano de relações horizontais único 

entre o espaço público e o espaço privado. É no limite que encontramos as diferenças 

e uma consequente apropriação do território que prevê um maior sentido de 

comunidade. De facto, a construção topográfica da cidade informal tem a capacidade 

de manter um diálogo horizontal entre os universos público e privado, dentro de um 

contexto de grande densidade populacional, diferente do modus operandi do 

urbanismo comum. 

Alargar a consciência da importância do limite como um elemento de diálogo que 

constitui, por si só, uma linguagem construtiva, serve, acima de tudo, para ampliar a 

sensibilidade ao desenho urbano e, consequentemente, valorizar o vector temporal, 

principal protagonista para a criação de um limite dilatado. Pois um limite percorrido 

também é tempo. 

 

O tempo é intrínseco a qualquer obra de criação, urbana ou arquitectónica. 

No entanto, pode ser classificado em “categorias” distintas. Podemos falar no tempo de 

maturação do projecto arquitectónico, essencial para a sedimentação do acto criativo e 

evidente para o arquitecto que desenhava em papel “no tempo do ábaco chinês” 
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(Tainha, 1994, p. 74). Podemos aludir ao tempo da própria obra, já edificada, como 

elemento de consolidação do objecto construído e de que tomam partido alguns 

autores, através da escolha de materiais, como vemos nas obras de Richard Serra; ou, 

por último, o tempo que nos interessa aqui sublinhar, como elemento de vectorização 

que se inclui nas outras medidas de dimensionalização do objecto arquitectónico 

(largura, comprimento e altura), integrante da arquitectura e da cidade evolutivas e, por 

conseguinte, transformador activo do território. 

Porque construir um território é como a criação da arte, paralelo ao modo como o 

animal marca um território usando posturas (linhas), cores, som (palavra, intenção). Não 

podemos considerar um território sem signos e sem a emissão e a recepção desses 

signos. Só há território a partir do momento em que os seus componentes deixam de 

ser direccionais para se tornarem dimensionais, expansivos. (Deleuze, 1988, 

informação verbal) 5. 

Combinando estes dois parâmetros – tempo e território – chegamos ao cerne deste 

trabalho, na fluência de um limite entre espaço público e espaço privado, onde o 

elemento arquitectónico, tal como um pormenor construtivo, pode definir uma linguagem 

específica de um lugar. 

 

Assim, é de notar que os objectivos que pautaram o presente trabalho vêm do 

aprofundamento da relação entre o que sucede o corpo e precede a cidade. Por 

trabalhar com o universo dos significados e das relações que se estabelecem na sua 

multiplicidade de escalas (entre corpo, casa, cultura e cidade), o estudo apresentado é 

de carácter qualitativo e exploratório, na medida em que não pretende ser prescritivo 

ou apresentar uma solução. Tem como principal fundamento compreender como se 

relacionam as dimensões pública e privada no seu limite físico e, por conseguinte, 

desenhar as relações implícitas geradas nas cidades pré-concebidas em contraponto 

com as cidades informais.  

 

1.2. METODOLOGIA 
 
A estrutura do trabalho coincide com a linha de raciocínio que o conduziu.  

                                                
5 Gilles Deleuze em entrevista com Claire Parnet, “L’abécédaire de Gilles Deleuze”, filmado por Pierre-
André Boutang, 1988-1989, Paris 
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É constituído por três capítulos principais, independentes mas interrelacionados, 

correspondendo a um canal onde se atravessam os limites das várias esferas 

ontológicas, nas dimensões privada e pública. Do corpo à cidade, narrativa e estrutura, 

vão ganhando uma visibilidade mais concreta, como se de um fractal se tratasse. 

No primeiro capítulo abordamos a primeira esfera do ser: o corpo. 

Pois o corpo também tem uma dimensão privada e uma dimensão pública. Aqui vamos 

questionar as evidências e compreender onde se formam as relações agenciadas 

pelos primeiros limites da corporeidade, baseando-nos, fundamentalmente, em textos 

de José Gil. Perguntamos como o corpo se canaliza e se expressa nestas dimensões. 

Analisamos o corpo na dança, onde o limite é a matéria prima que agencia o 

movimento e que dá forma ao vazio por onde esse movimento flui e é expressão.  

Neste capítulo contemplamos duas formas principais de ser limite, que ora se traduz 

num limite progressivo, no corpo relacional de Steve Paxton; ora remete a um limite 

transgressivo, ao modo das performances de Marina Abramovic.  

Do mesmo modo, teremos em conta estas relações no universo paralelo e 

imediatamente seguinte, que corresponde ao abrigo, ao corpo que  habita a cidade e é 

habitado.  

Na segunda parte – Cultura – para além de estabelecermos a relação entre os 

primeiro e terceiro capítulos, oferecemos a chave para o entendimento de relações 

complexas dentro das simultaneidades actuais da cidade. 

Este capítulo questiona aquilo que condiciona o acto de territorializar e a forma como é 

expressado, tendo por base o enquadramento da teoria da proxémia desenvolvido por 

Edward T. Hall, onde “modelagem recíproca” e “distância” são conceitos fulcrais para 

o entendimento da territorialização e para justificar a relação entre o corpo e a cidade.  

Daqui seguiremos para uma questão procedente, que reflecte sobre os tipos de 

expressão que podemos encontrar entre a cidade formal versus a cidade informal, 

introduzindo os conceitos de “liso” e “estriado” desenvolvidos por Gilles Deleuze e 

Félix Guatari. 

A terceira parte - Cidade - desenvolve as implicações das duas primeiras. 

Directamente relacionada com o modo de ocupação do território, baseia-se em 

sistemas de organização dinâmica, com o apoio de textos de Manuel Gauza, Stan 

Allen e Daniel Valle. Procura desenvolver novos conceitos de viver a cidade, através 

de propostas dinâmicas da arquitectura e do urbanismo. Integra a cidade informal 

sustentada por relações de horizontalidade, onde a densidade populacional lhe 
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confere urbanidade. Assim, incidiremos, principalmente, na expressão dos 

movimentos “lisos” e basear-nos-emos no modo como se desenvolvem os sistemas de 

organização dinâmica no território, posto que são sistemas implícitos à condição 

contemporânea. Teremos como exemplos concretos a análise das cidades de 

Groningen e da Rocinha (case studies), direccionados para uma maior apropriação do 

espaço público. Perguntamos como “cresce” o limite entre o espaço público e o 

privado, nos preâmbulos de raízes arvorescas ou rizomáticas e indagando o papel dos 

interstícios (vazios) para o desenvolvimento desse limite. 

 

 

 
Ilustração 4 – “Esferas Ontológicas”, esquiço (Ilustração nossa, 2013) 

 

Importa referir que este estudo não se prende com a problemática do uso do espaço 

público. Discutimos aqui, só e unicamente, o espaço-limite, espaço-traço, espaço-

evento, dilatado e de vivência do habitar com dimensões sociais. 

Para a reflexão deste estudo, à motivação já referida, acresce a vontade de incorporar 

tanto o conhecimento adquirido, como intersectá-lo com experiências profissionais ou 

leigas no domínio da arquitectura. 

Para além do suporte vivencial que reúne uma série de experiências de vida da autora 

na cidade, em vários pontos geográficos e em diferentes tipos de urbanidade, o 

desenvolvimento do estudo aqui apresentado, reúne e considera a leitura transversal 

de três fontes fundamentais: 

O suporte informático e bibliográfico, que conta com o estudo do trabalho de vários 

autores como Gilles Deleuze, Félix Guatari, José Gil, Steve Paxton, Stan Allen,  

Edward T. Hall, entre outros. 
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O suporte académico e profissional, onde alguns dos trabalhos aqui apresentados 

fazem parte da experiência na prática da arquitectura como Art Cell, COAR ou, ainda, 

o trabalho desenvolvido na favela da Rocinha, integrado no PAC I (Programa de 

Aceleração do Crescimento) no Rio de Janeiro, durante a participação num 

levantamento fotográfico. É também de considerar, o trabalho realizado na Academia, 

principalmente ao que teve lugar em Projecto IV e Projecto V, onde a autora introduziu 

o vector temporal como ferramenta operativa. A importância de construir com o tempo 

foi aprofundada de modo a fazer parte integrante do desenvolvimento de estratégias, 

no desenho arquitectónico e urbano6. 

Por fim, damos extrema relevância ao suporte corporal, pela frequência de laboratórios 

integrantes da F.I.A. no CEM7, centro que desenvolve um programa de investigação 

artística enraizado nos estudos do corpo e do movimento (CEM, 2013) e que 

possibilitou a integração de uma análise perceptiva, fundamental para a compreensão 

e assimilação do que é o limite na esfera corporal e geográfica. 

É o corpo, enquanto condição física imperfeita e real, que vincula uma relação 

inacabada com a cidade, através do diálogo que o seu limite sugere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
6 Os trabalhos aqui enunciados encontram-se nos apêndices I, II, III, IV e no anexo I. 
7 Formação Intensiva Acompanhada no Centro em Movimento, em Lisboa 
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2. CORPO 
 

 

 
Ilustração 5 - “Fase, Four Movements to the Music of  Steve Reich”, Anne Teresa de Keersmaeker,,1982 (Concept, Choreography, 
Performed at The Museum of Modern Art, direction Thierry De Mey. 2011, Yi-Chun Wu/ The Museum of Modern Art, New York, 2011) 

 

 

Quando Mia Couto se apresentara ao povo de uma remota ilha africana, onde foi 

trabalhar como investigador e biólogo, o chefe da tribo indígena dissera-lhe que 

nenhuma apresentação seria válida se não o vissem a dançar. Porque “o corpo não 

mente, jamais”, já George Graham1 o afirmara. (Patrícia Leal, 2006, p.22) 

 

O corpo é o cerne; é o primeiro habitar, o abrigo antes do abrigo, a vivência paradoxal 

do ser, que se desdobra em dois universos aparentemente distintos, um interior e 

conteúdo, e um outro, exterior e de expressão.  

                                                
1 Pai de Martha Graham, dançarina e coreógrafa que revolucionou a dança moderna, desenvolvendo 
vocabulários técnicos codificados da dança até hoje. Foi ela que “publicitou” e a quem se costuma dar a 
autoria da célebre frase “o corpo não mente”.  
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O movimento é o lugar onde podemos esboçar os primeiros contornos do limite entre 

estes universos.  

 

Como pode ser desenhado este limite?  

Existe mesmo um corpo interior? Onde começa? Como é originado? E como é 

traduzido (se o é) no exterior? Ou o que faz ser a sua expressão? Interior e exterior 

são partes de um todo ou são entidades distintas? Como se articulam estes espaços? 

Como dialogam? Que tipo de relações podem conter? Existe um canal entre ambos? 

Qual o seu movimento?  

Em suma, como se formaliza, se organiza e articula o limite no espaço paradoxal do 

corpo? 

São estas as primeiras perguntas sobre as quais procuraremos reflectir, questionando 

as evidências. 

 

Pois do corpo não podemos escapar. É claro que são muitas as formas de abordá-lo, 

mas interessa-nos aqui um corpo imbuído de corporeidade, que se desenvolve como 

processo, modificado e modificável. 

Assim, é importante esclarecer que apesar de estarmos a trabalhar a dualidade do 

corpo interior e exterior, não interpretamos aqui estes universos como antagónicos, 

mas sim como espaços complementares e simultâneos, onde um faz-se já presença 

do outro. 

 

É de notar, dentro deste contexto, o modo como se conceptualiza a temática do corpo 

ao longo da história e da filosofia, que oscila entre um “ter corpo” e um “ser corpo”.  

A título de exemplo, podemos aludir ao pensamento cartesiano que dita a res extensa  

(substância corpórea) e a res cogitans (substância pensante), entidades distintas que 

separam um corpo dominado pela razão (Bunnin; Yu, 2004, p. 605); ou, pelo contrário, 

a abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty 2 , que toma a percepção como 

elemento integrante do conhecimento. (Merleau-Ponty, 1999, p.3) 3 
 

Não é por acaso que se investigarmos a origem da palavra corpo, confrontamo-nos 

                                                
2 Maurice Merleau-Ponty (1908 -1961) foi um filósofo fenomenólogo francês. (Bunnin; Yu, 2004). 
3 No contexto do corpo de Merleau-Ponty é questionada, precisamente a linha cartesiana, propondo um 
corpo com estrutura física e vivida. Na “Fenomenologia da Percepção”, o autor apresenta uma abertura 
ao mundo sensível do corpo como elemento constituinte do conhecimento. 
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com a origem latina corpus, que na Antiga Grécia tinha o significado de cadáver: o 

corpo, em oposição a anima, era um contentor da alma, associado a um “ter corpo”; 

No entanto, se procurarmos uma etimologia mais remota, encontramos no dicionário 

indo-iraquiano a raiz krp (Greiner, 2005, p.17), que, justamente, já não fazia distinção 

entre corpo e espírito, e que já podemos associar a um “ser corpo”. 

 
“El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a 

cruzarse,...” 4, diz Foucault. “...es a su alrededor donde están dispuestas las cosas, es 

con respecto a él como hay un encima, un debajo, una derecha, una izquierda, un 

adelante, un atrás, un cercano, un lejano” (2010, p.12)5, que existe um dentro e um 

fora, adiantaríamos.  

Aqui debatemo-nos com um corpo “para quem o mundo exterior é uma realidade 

interior.”, nas palavras de Fernando Pessoa (1990, p. 416). 

 

Dentro deste contexto, estruturamos este capítulo em três partes principais, num 

sentido que vai de noções mais abstractas a mais concretas: 

Na primeira parte – no capítulo intitulado O Grande Vazio – procuramos reflectir o que 

pode ser a ponte entre corpo interior e exterior; compreender o limite e a força motriz 

deste canal que possibilita a relação e a articulação entre vontade e expressão, entre 

sujeito e predicado. 

Na segunda e na terceira partes serão abordadas duas propostas distintas de 

trabalhar este limite: uma progressiva, abordada através das práticas de Steve Paxton; 

outra, transgressiva, reflectida nas performances de Marina Abramovic. 

Por fim, tentar-se-á criar paralelos com a realidade construída, no domínio da 

arquitectura, de modo a sublinhar esta acção do limite. 

 

 

                                                
4  “O corpo está no centro do mundo, ali onde os caminhos e os espaços se cruzam...” (Tradução nossa). 
5 “É em referência ao corpo que as coisas estão dispostas, é em relação ao corpo que existe uma 
esquerda e uma direita, um atrás e um à frente, um próximo e um distante” (Tradução nossa). Do texto “El 
Corpo Utópico” que integra a conferência homónima de 1966 de Michel Foucault. 
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2.1. O GRANDE VAZIO 
 

 

 
Ilustração 6 -  Cerâmica Sung, porcelana com incisões de marfim, diâmetro 25.1 cm, autor desconhecido, séc. XI – séc. XII  

(Charleston, 1990, p.70). 

 

 

Este estudo começa aqui, na escala do corpo. Do corpo em movimento. No espaço 

onde se desenham os primeiros indícios do universo privado e do universo público. 

 

José Gil, filósofo e autor de “Movimento Total – o Corpo e a Dança”, define o limite 

entre estes universos como o agenciamento do movimento, um canal ou o lugar de 

interstícios em constante aproximação e distanciamento pulsante, entre o espaço 

interior e o espaço exterior do corpo. 

 

“No começo era o movimento” (Gil, 2001, p.13). É assim que o autor abre a narrativa 

estonteante e, porém, assertiva do diálogo do corpo na arte da Dança. 
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Pois é na dança que nasce o corpo paradoxal e é no corpo dançado que podemos 

desmembrar o paradoxo.  

Vamos separar os elementos e recombiná-los, jogando com eles e fazer proliferar um 

sentido de limite dentro/fora.  

 

No plano da percepção, o corpo envolve um conteúdo habitado e construído que está 

no espaço objectivo. No entanto, não sendo este conteúdo visível, escapa às 

determinações objectivas para dar lugar a um pensamento investido de um espaço 

interior subjectivo, aquele que “quando é expressado e deixa de estar dentro, abre-se 

e confunde-se com o espaço exterior”6. (Gil, 2001, p.236) 

 
O bailarino retoma o seu corpo nesse momento preciso em que perde o equilíbrio e se 

arrisca a cair no vazio (...) Faz apelo ao movimento que proporcionará claridade e 

estabilidade à sua extrema agitação interior. Por meio do movimento se domará o 

movimento: com um gesto libertará a velocidade, traçando uma forma no espaço. Uma 

forma de espaço-corpo efémero, por cima do abismo. (Gil, 2001, p.14) 

 

Como constrói o seu gesto? Em que se distingue do gesto comum? 

José Gil explica que no gesto comum, o braço entra em movimento no espaço – 

espaço pré-definido – porque a acção é imposta do exterior como uma mera 

deslocação do corpo; pelo contrário, no gesto dançado, o movimento vem do interior e 

leva consigo o braço. O que separa o corpo dançado do corpo trivial (ou corpo do 

“bom senso”, como diria Deleuze) é justamente isto: é que o primeiro contém em si os 

paradoxos do espaço e do movimento. Assim, e tal como Von Laban7 afirma, o 

movimento é dançado quando “a acção exterior é subordinada ao sentimento interior” 

(Rudolph von Laban apud Gil, 2001, p.14).    

Estamos, pois, perante a evidência de um espaço interior. Um corpo que é expresso 

no espaço exterior, através do movimento e agenciado pelo limite. 

O movimento dançado não se esgota, “uma vez que vai chegar a uma posição de 
                                                
6 Segundo Gil, o paradoxo dentro/fora é um dos aspectos essenciais da estrutura paradoxal do corpo. 
Para ele, a essência da paradoxalidade do corpo baseia-se em quatro pilares principais: o paradoxo das 
direcções do espaço (enquanto o bailarino vive o seu corpo inteiramente transportado para a periferia por 
um movimento centrífugo, sente-se cada vez mais “centrado” e reunido em si próprio), o paradoxo do 
corpo desmembrado, o paradoxo da presença/ausência e o paradoxo do dentro/fora. 
7 Rudolf Von Laban (1879-1958) dançarino e coreógrafo húngaro, considerado como o maior teórico da 
dança do século XX e como o "pai da dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização 
linguagem do movimento em diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação.(Wikipedia, 
2013). 
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corpos que desencadeia outros gestos e outras posições” (Gil, 2001, p.14).  Qualquer 

queda ou quebra de cada movimento desenvolver-se-á noutros movimentos que 

induzirão ainda a outros, movimentos que pertencem já ao começo, a um começo 

continuado, tecido por cada gesto se prolonga para além de si próprio. 

 
O gesto dançado abre no espaço a dimensão do infinito. Transporta o braço para o 

infinito e, no movimento, compreende o infinito em todos os momentos. Parado nos 

seus dois extremos, o movimento não só continua para além do seu fim, como se abre 

para aquém do seu começo. (Gil, 2001, p.14) 

 

 

 
Ilustração 7 - “Danse I”, óleo sobre tela 259,7 x 390,1 cm, Henri Matisse, 

1909 (MOMA, 2011, New York) 

 

Matisse ilustra bem este continuo de espaços e entre espaços, oferecendo com clara 

legibilidade,  a expressão dançada ligada ao movimento.  

Em Danse I, de 1909, Matisse compõe a cadeia de cinco bailarinos como uma banda 

de Moebius. Acentuados por uma ausência de perspectiva, os corpos estão 

suspensos num espaço “desdimensionalizado”, entre a terra e o céu e dotados, ao 

mesmo tempo, de peso e ar. O corpo dos bailarinos participa da mesma textura que a 

do espaço que os circunda, e as figuras do plano de fundo e as do primeiro plano, 

correspondem-se como se se complementassem; os dois bailarinos, da extrema 

direita e da extrema esquerda, executam torsões que marcam a orientação do 

movimento, dando consistência e coexistência a um mesmo espaço do corpo8.  

                                                
8 Segundo José Gil, o “espaço do corpo”, resulta da reversão do espaço interior paradoxal sobre o 
exterior. 
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Também nos painéis da Fundação Barnes, toda a atmosfera está em movimento, 

como que o espaço fosse contaminado pela energia dos corpos. No tríptico de A 

Dança de Merion datado de 1931-1933, o movimento sobressai mais por ser 

atravessado pelas bandas ortogonais de cor, desenvolvidas nas linhas da abóbada 

que fazem a roda  e com o cinzento dos corpos que formam uma banda ininterrupta de 

cor, onde o fragmento compõe o contínuo. Matisse escreveu: “dou um fragmento e 

arrasto o espectador, através do ritmo, arrasto-o a prosseguir o movimento da fracção 

que vê de maneira a ter o sentido da totalidade”. (Henri Matisse apud Gil, 2001, p. 

242) 

 

 
Ilustração 8 – “Danse de Merion”, mural tríptico, Henri Matisse, 1933 (Barnes Foundation, Merion, 2002, Philadelphia) 

 

 

Deslizando no espaço, o corpo do bailarino é então transportado pelo movimento 

“porque se insere nele, numa linha começada antes dele, antes do seu próprio 

movimento, e que se prolonga depois dele, depois da acção corporal compassada por 

cada paragem” (Gil, 2001, p.15), transformando o peso do seu corpo em energia. 

 

Podemos, assim, dizer que o movimento é infinito, prolongando-se no espaço e no 

tempo. 

Ele atravessa todas as direcções, como se de um rizoma9 se tratasse (tem um 

carácter rizomático) e atravessa todas as escalas (tem um carácter fractal), não tanto 

num sentido de dinâmica dos fluxos de energia nervosa, mas antes numa questão de 

percepção: “o repouso, ou o primeiro movimento, oferece-se numa macropercepção, 

ao passo que a micropercepção, não encontra senão o movimento”. (Gil, 2001, p.16). 

                                                
9  Aludimos ao rizoma como conceito epistemológico de Gilles Deleuze e Felix Guatari (em “Mil 
Planaltos”), desenvolvido neste trabalho no capítulo da Cultura e nas Considerações Finais. 
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O movimento apresenta-se, assim, antes do movimento. Está além do fim e aquém do 

seu começo. 

 

Imediatamente uma pergunta nos surge: onde se situa então o início do movimento? 

Qual a sua origem? 

 

Von Laban imprime a noção de esforço: como o “impulso interior na origem de todo o 

movimento” (Rudolf von Laban apud Gil, 2001, p.16). Este esforço contém qualidades 

- peso, tempo, espaço e fluxo – que variando em quantidade e intensidade, nas suas 

configurações e combinações possíveis obtêm os diversos tipos de movimentos 

dançados. O esforço, para Laban, “é uma espécie de força vital que encerra já em si, 

no estado de latência, a forma de movimento que se desenvolverá” (Gil, 2001, p.16). É 

do mesmo modo que falamos nos próprios fundamentos da arte, onde emerge a forma 

artística, aquilo que tem a ver com o que Cunningham10 chama de silêncio ou os 

mestres de pintura chinesa antiga chamam de vazio. O vazio é que dá a ver a forma: 

são os brancos intersticiais das pinturas ou o oco da cerâmica Sung; como dita Lao 

Tsé “O oleiro faz um vaso, manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá 

utilidade.”  

Mas há que fazer a distinção entre o vazio mediano e o ”Grande Vazio”, aquele que 

habita para além da tigela Sung e que “fascina porque não representa nada, nem que 

nada o representa, manifestando-se apenas na energia radiante que dele irrompe”. 

(Gil, 2001, p.16) 

 

Para Cunningham, o Grande Vazio é sinónimo de silêncio:  

 
(...) o bailarino deve fazer silêncio no seu corpo (...) Só o silêncio ou o vazio permite a 

concentração mais extrema de energia, energia não codificada, preparando-a todavia a 

escorrer-se nos fluxos corporais (...) a energia concentrada distende-se, indo percorrer 

os interstícios dos segmentos de movimentos, como numa topografia de vazios que 

drena o movimento nas suas múltiplas formas, proporcionando-lhe toda a força da sua 

                                                
10 Merce Cunningham (1919-2009) bailarino e coreógrafo norte-americano que revolucionou a dança 
moderna pelo seu carácter experimental e vanguardista. Desenvolveu trabalhos transversais, 
nomeadamente com os músicos John Cage e David Tudor. Fundou a Merce Cunningham Dance 
Academy (Wikipedia, 2013). 
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singularidade. Mas a sua fonte, onde a energia pura cria o movimento da dança, lá de 

onde ela irrompe, como saída de si, encontra-se no silêncio sem forma, o grande 

silêncio do corpo, reverso invisível dessa topografia dos vazios que canaliza a energia 

para trajectos mais visíveis. (José Gil, 2001, p.17) 

 

 Assim, podemos dizer que não há fonte, tudo se passa “entre”, no espaço in-between, 

na fronteira inaugural. “Aquém do “grande vazio” não há nada, a não ser, fora da sua 

esfera e como estranhas a ele, todas as espécies de força, de energias diversas, 

musculares, nervosas, físicas e psíquicas” (Gil, 2001, p.18). O Vazio não instala 

limites, mas usa-os de forma  a absorver as forças para poder transformá-las e alterá-

las, para fazer “o vazio dentro e em redor” (Gil, 2001, p.18), na vertigem do equilíbrio 

de quando se está de pé, como se verá adiante com o “small dance”11 de Steve 

Paxton12. 

 

 
 

Ilustração 9 – esquiços de estudo interpretativos do Grande Vazio e sua 

relação com o corpo paradoxal (Ilustração mossa, 2013) 

 

A crença num mundo que continuamente se revela e se encobre – conceito-chave 

norteador do pensamento chinês - é uma noção surpreendentemente actual: José Gil 

compara-a à teoria da ordem implícita do físico David Bohn13. Segundo o modelo de 

Bohn o universo e seus fenômenos alternadamente se recolhem à condição implicada 

                                                
11 A pequena dança (tradução nossa) 
12 Steve Paxton (1939-) discípulo de Cunningham, é um bailarino e coreógrafo norte-americano que, a 
partir de 1972, desenvolveu a técnica da improvisação por contacto (CI). (Contact Quartely, 2007) 
13 David Joseph Bohn (1917–1992) físico norte-americano que contribuiu para as teorias da física 
quântica, filosofia da mente e neuropsicologia. É considerado um dos mais siginficativos teóricos do séc. 
XX (Wikipedia, 2013). Na física e matemática, desenvolveu uma teoria detalhada sobre a ordem implícita 
(ou implicada) – “Wholeness and the Implicate Order “– onde espaço e tempo já não são factores 
dominantes na relação dos elementos, fazendo apenas parte de uma percepção mais superficial e 
explícita. Demonstra que as relações são antes advogados por uma ordem mais profunda, que deriva de 
uma existência mais abstracta, complementar da cartesiana (Bohn, 1980, p.15). 
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do espaço vazio e se desdobram, na versão visível do mundo da matéria. Na visão do 

cosmos chinesa, estes dois mundos, que se correspondem e se espelham de forma 

invertida, representam as faces oculta e visível do Tao14. Também referidos como os 

domínios “do ser e do não ser” 15 , tais realidades coexistem nas modalidades 

antagónicas de tempo, espaço e movimento.  

 

No corpo interior o tempo é perene, o espaço é não-localizado e o movimento é 

eterno; ao passo que no corpo exterior o tempo cíclico esculpe continuamente o 

espaço tridimensional com uma dinâmica observável. Assim, ainda que definam 

respectivamente “aquilo que precede a forma” e o que “sucede a forma”, os termos 

anterior e posterior descrevem igualmente as dimensões interiores e exteriores de 

todos os seres e eventos. O que implica dizer que o espaço interior e o espaço exterior 

não apenas se transmutam entre si, mas que também se mantêm contidos um no 

outro – o vazio contém a forma no estado virtual e a forma o contém no seu “centro 

vazio”. 

Um vazio sem forma e sem função, que não se rege pela velha máxima form follows 

function;  um vazio que não é mais que um corpo espaço-tempo paradoxal ou o 

Grande Vazio gerador de movimento. 

 

O que é o corpo paradoxal? 

Do mesmo modo que o movimento começa no que Gil apelida de Intervalo - 

entre o que é interior e o que é exterior, aquele que se encontra já, como 

potência virtual, em qualquer movimento do corpo - o Esforço de von Laban 

começa também aqui, no que podemos chamar o ponto zero do movimento:  

 

“O ponto zero do esforço implica uma situação particular de equilíbrio: no instante em 

que o esforço desaparece, surge um outro movimento que corre sem estraves. “Entre” 

os dois, o bailarino obteve o equilíbrio que precisava.” (Gil, 2001, p.18) 

 

 “Com efeito: não se dança nem no exterior nem num espaço subjectivo interior” (Gil, 

2001, p.19). A ausência de peso e a fluidez do bailarino no espaço são vividas como 

                                                
14 Tao é um conceito da filosofia tradicional chinesa que, antecedendo o taoísmo, se apoia na verdade 
complementar (Yin e Yang). Tao significa caminho (Wikipedia, 2013). 
15 “to be or not to be” (Shakespeare, 1992, Acto 3, Cena 1) 
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propriedades que estão a ser experimentadas no interior do seu corpo.  “Os seus 

movimentos se inserem no espaço objectivo com a mesma intimidade e a mesma 

familiaridade, com a qual o bailarino habita o seu corpo” (Gil, 2001, p.19), espaço 

subjectivo interior, pois o espaço concreto é o meio onde o corpo  adquirirá ausência 

de peso a cada instante. É, por isso, que de certa maneira, o bailarino dança no 

interior do seu corpo. Ou seja, é o mesmo que dizer que “o espaço do corpo é o corpo 

tornado espaço”. (Gil, 2001, p.19) 

Este paradoxo implica, como princípio do movimento dançado, a possibilidade de 

converter totalmente o peso em energia,  o interior no exterior e o direito em avesso.    

Dança-se no movimento do “entre”, através do limite. 

 

É assim que o peso se transforma em impulso, na força de um movimento infinito. 

A partir do seu peso real, o bailarino transforma-o no seu peso virtual específico.     

Este último marca o ponto crítico do processo: doravante o próprio movimento consiste 

na passagem do peso à gravidade, já sem recorrer ao esforço. Isto em teoria, pois as 

duas barreiras que limitam de fora a esfera do movimento – o peso real do corpo 

inerte, a leveza máxima nunca atingida – nunca são vividas pelo bailarino como dados 

actuais. (Gil, 2001, p.21) 

Porque, na verdade, o peso virtual nunca é alcançado, o bailarino “jogará sempre 

estes dois factores, fazendo constantemente do “resto”, do peso real que remanesce 

do processo, o ponto de partida do impulso do movimento seguinte” (Gil, 2001, p.22), 

formando um movimento cíclico entre interior e exterior. Este processo é 

extremamente claro na técnica da improvisação por contacto, como compreenderemos 

mais adiante. 

 

 Assim, os dois vectores de movimento da gramática paradoxal do bailarino constituem 

uma condição essencial da dança, pois contêm em si a simultaneidade do interior e do 

exterior num só corpo: o que José Gil denomina de um sistema-corpo, como um corpo 

paradoxal em equilíbrio contém em si o espírito. (Gil, 2001, p. 25) 

Pois não podemos fazer uma separação entre os dois sistemas - o do corpo e o do 

espírito: 

 
 (...)os movimentos corporais ínfimos produzidos pela consciência só são ditos físicos 

graças aos seus efeitos macroscópicos. No extremo da escala do infinitamente 
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pequeno, o visível, tal como o invisível (microscópico mas “material”) adquirem uma 

outra textura ontológica, a de imagens ou energia psíquica. Neste sentido, a diferença 

entre “matéria” e “imagem”16 resume-se a uma questão de escala: a consciência-

imagem “existe dentro” do corpo na medida em que pertence ao sistema-corpo.  Gil, 

2001, p. 27) 

 

O sistema-corpo compreende uma graduação de escala que vai do macroscópico, 

compreendendo o próprio corpo e os seus orgãos, ao infinito microscópico, relativo à 

consciência e às imagens.(Gil, 2001, p.27). 

O equilíbrio do bailarino diz-se então virtual, não por derivar da consciência sobre o 

corpo, causa física, mas porque essa acção pertence à presença do corpo no próprio 

momento em que se manifesta. E, se como Gil afirma, a consciência integra o 

sistema-corpo, agindo sobre ele, age também sobre si mesma: “Trata-se de libertar o 

corpo, entregando-se a si próprio: não ao corpo-mecânico nem ao corpo biológico, 

mas ao corpo penetrado de consciência, ou seja ao inconsciente do corpo tornado 

consciência do corpo (e não consciência de si)” (Gil, 2001, p.28). 

 

Este é o momento fulcral para marcarmos e compreendermos o ponto de equilíbrio 

virtual, o ponto zero do esforço, instituído no Grande Vazio: 

 

O Grande Vazio surge no instante em que as forças físicas deixam de agir de maneira 

autónoma; o bailarino já não conta com esta consciência do corpo cujo controlo não 

possui e que no entanto constitui todo o seu domínio do movimento. Perante o vazio, 

está só, de uma solidão que o arranca para fora de si. Está só e fora de si. O seu gesto 

vai na direcção dos outros corpos. (Gil, 2001, p.29) 

 

O movimento é então coincidente com o vazio, ou seja, a acção flui através do espaço 

que, por sua vez, é agenciada pelo limite. Vazio e limite (espaço e matéria) são 

constituintes do mesmo corpo paradoxal. 

Anna Halprin 17 , nos seus esquemas sobre os “Princípios do Processo Criativo”, 

sintetiza esta articulação, desenhando espirais centrípetas e centrífugas que se 

                                                
16 José Gil aponta para a mesma ideia de Bergson em “Matiére et Memoire”, um ensaio sobre a relação 
do corpo com o espírito de 1939. 
17 Anna Halprin (1920-), bailarina pioneira da dança pós-moderna, fundou o Tamalpa Instutute em 1979 
(Wikipedia, 2013) 
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complementam simultaneamente - defend life experience e expanded art expression18  

- energias de contracção e dilatação integrantes de um mesmo movimento do corpo 

paradoxal, onde o corpo do espaço se transforma no espaço do corpo. (Halprin, 1995, 

p. 15) 

  

 
Ilustração 10 - Esquiço desenvolvido a partir de um esquema de Anna Halprin 

integrado nos Princípios do processo criativo (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

A evidência de um corpo paradoxal é uma condição imperativa para a existência e 

compreensão de sistemas de organização dinâmica19. 

Podemos dizer que o bailarino é “transportado pelo movimento” quando atinge um 

ponto de equilíbrio que lhe permite deslizar, através de desequilíbrios constantes, no 

espaço sem a inércia do seu peso. Experimenta o corpo no espaço sem ter de refazer 

o esforço de um peso que embaraça, mas que o abraça, apenas imprimindo impulsos 

microscópios ao seu corpo, imprevistos, rápidos e improvisados, fazendo-se obedecer 

a uma plataforma de equilíbrio. Longe de representar um obstáculo, o peso agora é a 

força para o corpo deslizar no espaço, obedecendo às linhas do menor esforço. É o 

peso que faz mover o bailarino, o qual tem a impressão de um movimento que já não 

vem do exterior, mas que se alimenta a si próprio, num motus continuus. 

 

Este continnum é pois a sucessão de desequilíbrios, a condição sine qua non para se 

constituir um sistema dinâmico. Nesta sequência de movimentos, o bailarino não vive 

nunca o seu peso objectivo, científico e real, o peso do corpo-cadáver que remete ao 

                                                
18  Experiência vital defensiva e expressão artística expandida (tradução nossa) 
19 Os sistemas de organização dinâmica serão desenvolvidos no capítulo 4 “Cidade”. 
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idioma romano. Avalia antes uma leveza actual por comparação com outras levezas 

que acaba de atravessar, abrindo múltiplas possibilidades de ausência de peso, 

diferentes das oferecidas por sequências anteriores.  

 
Mas o bailarino não se limita a conservar o equilíbrio comum, procura um equilíbrio no 

desequilíbrio; tem de começar por produzir a instabilidade do sistema-corpo, levá-lo 

para além das suas possibilidades naturais (ou comuns) de estabilização, a fim de 

construir um equilíbrio superior, pois agora já não é o facto de se estar consciente que 

põe o corpo em equilíbrio, mas a consciência do movimento que o percorre (Gil, 2001, 

p.25). 

 

É pela natureza particular do movimento, que o bailarino toma como ponto de partida o 

desequilíbrio e não volta a sair dele: não procura um centro referente, mas cria uma 

multiplicidade que povoa os seus gestos proporcionando-lhe uma consciência própria 

do que é liso e não estriado20, aquela que pertence a uma outra ordem, à ordem dos 

sistemas dinâmicos. 

 

O equilíbrio é dinâmico enquanto equilíbrio de forças e de massas em movimento, 

quando a consciência do movimento se torna movimento da consciência, pois é o 

conjunto do movimento que cria o equilíbrio, tal como acontece nos sistemas 

dinâmicos, nomeadamente nos sistemas de SI (Swarm Intelligence) 21 , onde os 

movimentos de identidade das partes constroem a forma do todo: 

 
A arte do bailarino consiste assim em construir um máximo de instabilidade em 

desarticular as articulações, em segmentar os movimentos, em separar os membros 

e os orgãos a fim de poder reconstruir um sistema de um equilíbrio infinitamente 

delicado – uma espécie de caixa de ressonância ou amplificador dos movimentos 

microscópicos do corpo: esses, nomeadamente cinestésicos, sobre os quais a 

consciência não pode ter controlo a não ser concentrando-se neles. Então, o corpo 

solta-se e a consciência do corpo torna-se um espaço interior percorrido por 

movimentos que reflectem à escala macroscópica os movimentos subtis que 

atravessam os orgãos. (Gil, 2001, p. 26) 

                                                
20 liso e estriado são conceitos formados por Gilles Deleuze e Felix Guatari, que serão analisados no 
subcapítulo homónimo deste trabalho. 
21 SI, Inteligência de enxame , é um conceito utilizado no trabalho da inteligência artificial, introduzido por 
Gerardo Beni e Jing Wang em 1989, no contexto dos sistemas de células robóticas.(Wikipedia, 2013) 
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Em traços gerais, podemos fazer um paralelo deste modo de actuar entre as séries da 

coreografia de Cunningham com a arte de Duchamp, onde se nega radicalmente as 

formas miméticas sem rejeitar a forma do movimento, o conteúdo; a recusa das 

formas expressivas, o descentramento do espaço cénico, a independência da música 

como elemento pré-determinador e a introdução do acaso na coreografia.  

 

Os efeitos da adopção do acaso, como método coreográfico, vão em todas as 

direcções, nunca sendo o gesto finalizado. A adopção  do acaso liberta o movimento 

de um centro intencional, passando a ser o governante das transformações das 

sequências dançadas, dantes articuladas pela música. Como resultado, a música e a 

dança constituem agora séries divergentes que apenas se encontram em certos 

pontos estruturais, estabelecendo uma “não-relação” 22 , ou indo mais além, um 

nomadismo que rejeita o pré-configurado (o ditado pelo plano musical de fundo). 

 

É importante referir esta importância do acaso, este uso da estrutura temporal que já 

não obedece às pulsações da música e que visa um nomadismo sem planos pré-

concebidos, fazendo uso do tempo apenas como plano de suporte e construtor 

integrante da forma. É o que permitia o trabalho independente entre Cage e 

Cunningham23:   

 
uma vez que Cage não tinha de acompanhar a dança, a não ser em pontos estruturais, 

e que eu era livre de fazer variar as velocidades e as entoações das frases e dos 

movimentos no interior das frases sem ter de me referir a uma pulsação musical, não 

utilizando uma vez mais senão os pontos estruturais como meios de identificação, 

como nós (...) dividia-se em unidades de tempo, e a dança e a música, chegavam 

juntas no começo e no fim de cada unidade, as entre os dois eram independentes uma 

da outra (Merce Cunningham apud Gil, 2001, p. 34) 

 

 

Estamos diante de uma “não-relação”, onde a música e a dança constituem séries 

divergentes que apenas se encontram em certos “pontos estruturais”. Tal como numa 
                                                
22 termo deleuziano 
23 Não é por acaso que Cunningham e Cage eram apaixonados pelo Livro das Mutações - I Ching, -de 
filosofia taoísta, que explora o método da casualidade, segundo tudo ocorre e se modifica continuamente, 
sem que haja repetição das formas. (Edueda, 2013) 
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cidade informal, implica uma ruptura com os modelos de coordenação de movimentos, 

inserindo o acaso, numa espécie de autonomia das partes do corpo (e não o todo nas 

partes), que desenvolve uma imagem orgânica de um corpo como uma totalidade 

finalizada. Ainda Cunningham: “Foi sem dúvida uma das razões pelas quais comecei a 

utilizar os métodos do acaso na minha coreografia, a fim de quebrar os padrões 

pessoais de coordenações físicas memorizadas” (Merce Cunningham apud Gil, 2001, 

p. 35). 

 

Em modo de conclusão, podemos afirmar que a imanência que caracteriza este 

movimento descreve-se do seguinte modo: o que se move como corpo regressa como 

movimento de pensamento. Parafraseando Cunningham:  

 
A dança não é emoção, paixão por uma mulher, cólera contra um homem. Creio que é 

mais originária do que isso.  Na sua essência, na nudez da sua energia, é uma fonte de 

onde a paixão ou a cólera pode nascer sob esta ou aquela forma, a fonte de energia 

por onde pode ser canalizada a energia que atravessa os diversos comportamentos 

emocionais (�) não é o sentimento de alguma coisa, é uma chicotada no espírito e no 

corpo que os implica numa acção tão intensa que, durante o breve momento em causa, 

o espírito e o corpo formam um só. (Merce Cunningham apud  Gil, 2001, p. 50) 

 

Ou seja, as intensidades circulam, ainda com palavras de Deleuze, num “corpo sem 

orgãos”24. 

 

Em suma, é o movimento, gerado no limite entre corpo exterior e corpo interior - seja 

no Grande Vazio para o pensamento chinês ancestral, no Intervalo para José Gil, no 

Silêncio para Cunningham ou, ainda, no Esforço de Von Laban - que desencadeia o 

movimento; Dançar é fluir na imanência de um corpo paradoxal; E para construir o 

plano de imanência, um tal plano dançado, requerem-se, pelo menos, duas condições: 

que o pensamento e o corpo se façam um só no movimento (ao que Cunningham 

chama de fusão25); e que o movimento do corpo seja infinito, o que implica que possa 

agenciar-se com outros corpos, fazendo parte de um sistema dinâmico, sem regras 

                                                
24 Corpo sem orgãos ou CsO, é uma expressão que Deleuze foi buscar a um poema de Artaud e que veio 
a desenvolver conceptualmente, ao londo dos seus estudos (desde Para Acabar com o Juizo de Deus ao 
Mille Plateaux, passando pelo Anti-Édipo),  para designar o plano de imanência, plano das mais altas 
intensidades, onde o corpo é elevado ao seu mais alto grau, ao movimento do corpo dançado. 
25 Merce Cunningham, “The Impermanent Art”, na revista 7 Art, nº3, Falcon’s King Press, Colorado, p.80 
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pré-estabelecidas, mas estabelecendo as suas próprias regras. 

 

O limite dá forma ao vazio que, por sua vez, condiciona a acção. 

A questão está em como se faz este diálogo, como se trabalha este limite, como 

se sai de casa? 
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2.2. STEVE PAXTON E O CORPO RELACIONAL 
  

 

 

 
Ilustração 11 -  Steve Paxton’s “Head-to-head”, [da esquerda para a direita] 

Cathie Caraker e David Beadle, fotografia de Bill Arnold, 1976, New York 

(Contact Quarterly, 2007) 
 

 

Assim, podemos dizer, “no começo era o movimento” (Gil, 2001, p. 13). 

Posto que o corpo é de facto habitado pela esferas privada e pública, corpo interior e 

exterior, ligada paradoxalmente pelo limite infinito e pelo Grande Vazio, gerador de 

movimento, vamos agora estudar, com a técnica do CI (Contact Improvisation), como 

Steve Paxton, coreógrafo e bailarino norte-americano, põe em diálogo este limite entre 

dois ou mais corpos: o corpo relacional. 

 

O interesse desta abordagem que aprofunda a técnica da improvisação por contacto  

deve-se, em primeiro lugar, em explorar um processo de diálogo gradual e progressivo 

entre a esfera privada e a esfera pública à escala do corpo; e, em segundo lugar, 

compreender como este processo sobrevive só e apenas da improvisação e da 

construção com o tempo, sem precisar de qualquer planeamento prévio. 
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“Todo o movimento se origina no peso e no equilíbrio dos corpos, ou antes, no 

desequilíbrio iminente das posições” (2001, p.136), afirma José Gil. 

A CI é uma forma de dança que assenta neste desequilíbrio iminente, através do 

contacto entre dois ou mais corpos. Entre eles, estabelece-se diálogos físicos e 

espontâneos, numa comunicação em que o movimento é o conteúdo da mensagem:  

[...] o movimento de cada um dos pares é improvisado a partir das “perguntas” postas 

pelo contacto do outro. As “respostas”, também improvisadas, decorrem das 

percepções subjetivas, de cada um, em relação ao peso, movimento e energia do 

outro. (Gil, 2001, p.136) 

A cada resposta, dada através do movimento e do contacto, corresponde uma nova 

pergunta para o parceiro, numa composição sucessiva, improvisada e em tempo 

real, de corpos em movimento. 

“A energia deve deslizar, o movimento fluir o mais facilmente possível, e o bailarino 

escolherá muitas vezes a inclinação que lhe parecerá satisfazer tais requisitos e lhe 

convier melhor” (Gil, 2001, p. 136). Como diz Steve Paxton, a ideia é descobrir o que é 

mais simples, confiar no corpo e no chão, construindo a confiança para as relações 

(informação verbal)26. 

Cada dança é uma série de "on the spot decisions", decisões no momento, feita pelos 

alertas dados pelos pontos de contacto, sinais que dizem aos bailarinos onde estão, 

orientando-os para o seu parceiro e para o chão. As suas percepções são dilatadas 

dentro de si; a constante mutação desta relação leva a uma continuidade de massa 

em movimento que cria subjacentemente a lógica da dança. (Paxton, informação 

verbal) 27. 

 

O contacto de dois corpos em movimento, agindo segundo os estímulos do outro, “cria 

um tipo de corpo e de movimentos que faz toda a singularidade do CI: o corpo 

relacional” (Gil, 2001, p. 136). 

                                                
26 Steve Paxton, “Fall after Newton” (video), Dancers: Nancy Stark Smith and Steve Paxton Musician: 
Colin Walcott Words and Narration: Steve Paxton, 1987, New York 
27 Idem 
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O movimento dançado e, especialmente, o movimento do CI, nunca se esgota, “uma 

vez que vai chegar a uma posição de corpos que desencadeia outros gestos e outras 

posições” (Gil, 2001, p.14), relembramos. Cada movimento concluído pertence já à 

introdução do seguinte, numa continuidade tecida pelo ritmo de dança improvisada, 

prolongando o movimento no espaço até ao infinito. O ponto zero do esforço, situa-se, 

aqui, no ponto de contacto, no toque entre corpos, no limite da pele sensorial, 

implicando uma situação particular de equilíbrio. No instante em que o esforço 

desaparece, surge um outro gesto, um outro toque, uma outra pergunta que 

restabelece o equilíbrio entre os dois: o equilíbrio do corpo relacional. “Cada sequência 

abre múltiplas possibilidades” (Gil, 2001, p. 23), todas diferentes, mantidas pela 

modulação, pelas transformações da energia em fluxo, num corpo em metamorfose. O 

carácter rizomático emerge, sem qualquer hierarquia ou ordem, de qualquer ponto de 

contacto no corpo, fluindo numa estrutura fractal que deambula entre as escalas micro 

e macro, entre corpo e consciente, o corpo e o espaço, o corpo e a cidade. 

 

A fundação das nossas ideias sobre Física está nas três leis de Newton. Mas Newton 

ignorou o que é ser a maçã. A gravidade e as forças centrífuga e centrípeta que os 

bailarinos experimentam, explica Steve Paxton. (informação verbal) 28 

Por trás das leis de Newton, está o facto que a cada acção correspondem várias 

reacções possíveis ou até mesmo opostas.  O CI apoia-se nestas oportunidades de 

improvisação, joga com o que o corpo sugere, com o que lhe é sugerido, com o curto 

espaço/tempo de resposta, com as forças da gravidade e dinâmicas de rotação. 

(Paxton, informação verbal) 29 

O bailarino experimenta e explora, joga com a gravidade e com o chão, começa o 

movimento sem qualquer direccionalidade, estando aberto ao que acontece no 

momento, tendo por base de improvisação o ponto de contacto. Jogando com o 

movimento e sendo movimentado, os resultados específicos são imprevisíveis mas 

regem-se sempre sob os mesmos princípios: os campos de gravidade, os pontos de 

                                                
28 Steve Paxton, “Fall after Newton” (video), Dancers: Nancy Stark Smith and Steve Paxton Musician: 
Colin Walcott Words and Narration: Steve Paxton Producer: Videoda, 1987. 
29 Idem 
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suporte e dependências, a força centrífuga. (Paxton, informação verbal) 30. 

Ao estudar o movimento das quedas e o momento em que o corpo chega ao chão, 

Steve Paxton apercebeu-se que o corpo tem a capacidade de controlar a queda; nas 

mudanças envolvidas no corpo e a orientação cinestésica, administrando o tempo - 

num espaço de tempo curto - compreende-se o espaço como esférico. É a esfera, a 

imagem acumulada pelos vários sentidos na mudança rápida das perspectivas que se 

desencadeiam - é uma visão globalizante do corpo. No entanto é a pele que trabalha 

todas as dimensões simultaneamente, trabalha em piloto automático. Paxton afirma 

que no CI está seguro pela pele e o facto de poder ter a sua informação protege-o e 

dá-lhe o feedback e a informação necessária para a sua resposta. Afirma, ainda, que o 

pensamento racional é muito lento para a velocidade do corpo: é necessário 

transformar os momentos verticais em registos horizontais. A esfera perceptiva está 

sempre a orbitar no bailarino e no seu parceiro. (Paxton, informação verbal) 31 

 

Steve Paxton, escreve: “a consciência pode viajar no interior do corpo. É um facto 

análogo ao de dirigir o olhar, no mundo exterior” (Steve Paxton apud Gil, 2001, p. 132). 

Se a consciência pode viajar no interior do corpo, é porque constrói um mapa desse 

espaço interno. Não como um espelho que reflecte uma paisagem, mas como uma 

topografia dos trajectos e dos lugares onde a energia pode fluir. “Só esse mapa 

permite ao bailarino orientar os seus movimentos sem ter de os vigiar do exterior, 

como se eles se orientassem por si próprios” (Gil, 2001, p.132). 

O contacto funciona com imagens interiores, que criam uma rede de percepções 

que desencadeiam manifestações no corpo antes de qualquer raciocínio. 

 

 Como chegar a essa consciência interna? 

 A resposta está na forma como Steve Paxton descobriu e elaborou a técnica do 

“Contacto-Improvisação”. Um dos exercícios que propunha aos seus estudantes  - 

“Standing” - consistia em dizer-lhes, enquanto eles se mantinham de pé, imóveis: 

“Imaginem, mas sem o fazer, imaginem que estão a avançar um passo com o vosso 

pé esquerdo. Qual é a diferença em relação à situação anterior? Imaginem�Parar.” 

                                                
30 Steve Paxton, “Fall after Newton” (video), Dancers: Nancy Stark Smith and Steve Paxton Musician: 
Colin Walcott Words and Narration: Steve Paxton Producer: Videoda, 1987, NY 
31 Idem 
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(Steve Paxton apud Gil , 2001, p.133) 

Paxton comenta a experiência: “quando chegávamos a esse ponto, apareciam 

pequenos sorrisos nos rostos das pessoas, o que me faz crer que tinham sentido o 

efeito. Tinham partido para dar um passeio imaginário e tinham sentido o seu peso 

responder subtilmente, mas realmente, à imagem (�) Tínhamos chegado juntos a um 

lugar invisível (mas real).” (Steve Paxton apud Gil, 2001, p.133). 

Mostrava, assim, que as imagens são “reais”. 

 

A pequena dança é o movimento efectuado no próprio acto de estar de pé: não é um 

movimento conscientemente dirigido, mas pode ser conscientemente observado: 

 
 [...] Ora, o próprio facto de vocês  se obrigarem a descontrair-se e ao mesmo tempo 

continuarem de pé – ficando nesse limite, a partir do qual não se pode descontrair mais 

sem cair - fá-lo entrar em contacto com um esforço de base que os sustenta, e que tem 

lugar no corpo sem interrupções, de tal maneira que não é preciso estar consciente 

dele. Trata-se aqui do movimento estático fundamental. Tentamos entrar em contacto 

com estas forças elementares (primal forces) do corpo e torná-las facilmente 

aparentes. Chamemos-lhe a “pequena dança.” (Steve Paxton apud Gil, 2001, p. 134) 

 

Não é, portanto, um corpo imaginário que se move, mas um corpo real. O efeito das 

imagens sobre o corpo revela aquilo a que Steve Paxton chamou de pequena dança – 

the small dance: 

 

O small dance é um lugar súbtil onde se pode estar em contacto com o nosso corpo 

interior, privado. É a base da percepção interior, da consciência dos impulsos do 

corpo, a observação dos constantes movimentos e reajustes que o corpo faz para não 

cair. (Paxton, informação verbal) 32 
 

Pode-se, assim, fazer coincidir o mapa interior do corpo com o mapa esférico do limite 

da pele. 

É o movimento microscópico que descobrimos no nosso corpo e que o mantém de pé. 

“Termos consciência do interior do corpo começa pela observação da “small dance” 

                                                
32 Steve Paxton, “Fall after Newton” (video), Dancers: Nancy Stark Smith and Steve Paxton Musician: 
Colin Walcott Words and Narration: Steve Paxton Producer: Videoda, 1987, NY 
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em nós” (Gil, 2001, p.134).  

 

É, ainda de referir, que “ter consciência dos movimentos internos produz dois efeitos: a 

consciência amplia a escala do movimento, experimentada pela bailarino através da 

direcção, velocidade, energia, como se se tratassem de movimentos macroscópicos; e 

a própria consciência muda, deixando de se manter no exterior do seu objecto para o 

penetrar, impregnar-se dele; a consciência torna-se consciência do corpo”. (Gil, 2001, 

p. 134). Pois é esta consciência do corpo que condiciona o movimento e transforma-o 

em movimento dançado. 

 

O corpo reveste-se de  uma consciência constituída de uma plasticidade e 

continuidade próprias, que quando associada ao contacto entre dois corpos, forma um 

um corpo único, em que na consciência do corpo do bailarino ressoam os movimentos 

do corpo do seu par.  

Da consciência do corpo, forma-se, assim, o corpo da consciência: “a imanência da 

consciência do corpo emerge à superfície da consciência e constitui doravante o seu 

elemento essencial” (Gil, 2001, 177). 

 

Na aprendizagem da técnica do contacto, segue-se ao estar de pé (Standing), um 

exercício base “Head-to-head”33. 

Com Head-to-head, Steve Paxton mostra que a consciência impregna-se de um corpo 

cuja consciência recebeu os movimentos do outro corpo (small dance) de tal modo 

que é a um corpo transformado e em transformação contínua, que se aplica a 

consciência do corpo. Esta, por seu turno, escapa a si mesma, e deixa-se penetrar 

pelo inconsciente. A partir deste ponto, o movimento de cada corpo responde ao 

movimento do outro, como se dos membros do mesmo corpo se tratassem. Os dois 

corpos formam um corpo único graças à transmissão de movimentos inconscientes de 

um corpo ao outro. É a consciência do corpo que abre o corpo do bailarino ao seu par; 

e é a comunicação inconsciente do movimento – por osmose – que permite a criação 

de um fluxo único que atravessa os dois corpos ligando-os tão estreitamente que 

agem com a espontaneidade, a fluência, a lógica rigorosa dos gestos de um só corpo, 

quando cada um deles improvisa. (Gil, 2001, p.137) 

                                                
33 “cabeça-a-cabeça”  
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A “cabeça-a-cabeça” põe em contacto duas cabeças. A superfície de contacto é 

idêntica para os dois pares. Através do ponto de contacto na “Cabeça-a-Cabeça”, 

cada bailarino pode sentir a “small dance” da outra pessoa. É a observação directa e a 

experiência do movimento inconsciente do espírito (unconscious movement-mind) do 

outro. Cada bailarino está consciente de que a sua “small dance” está a ser sentida 

pelo outro. É uma conexão complexa, que parece implicar múltiplos níveis (sensorial, 

mental e reflexivo) e que nasce do contacto de duas cabeças. É a introdução e o 

modelo do tacto agindo no corpo inteiro.” (Steve Paxton apud Gil, 2001, p.136) 

 

 
Ilustração 12 – esquiço de estudo interpretativo do espectro do limite progressivo 

em “Head-to-head” (Ilustração nossa, 2013) 

 

Este exercício base é o ponto de partida para qualquer outro contacto em toda a 

dimensão esférica do limite do corpo, pois os princípios que estão por trás do 

movimento mantém-se intactas: à medida que os sentidos se expandem, dilatam, o 

espaço esférico que as envolve e o sistema muscular, aprendem a responder ao 

toque; onde qualquer ponto do corpo pode ser o ponto de partida para dar 

continuidade a este processo. 

 

“Steve Paxton procura descrever o mecanismo mais simples de intensificação de 

energia quando, como diria Espinosa, dois corpos se encontram e se afectam um ao 

outro” (Gil, 2001, p.137). Pois, quando dois corpos entram em contacto, ganham 

ambos intensidade, graças “a uma comunicação inconsciente de experiências; cada 

corpo acolhe a experiência do outro” (Gil, 2001, p.138). 

A reciprocidade, tal como no registo dos comportamentos estudados no SI ou de uma 

multidão, implica, de facto, um aumento de energia. A energia é transmitida 
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imediatamente por contacto. No entanto e paradoxalmente, a inconsciência do 

conteúdo transmitido “é acompanhado pela consciência do processo de transmissão” 

(Gil, 2001, p. 138). Steve Paxton assegura “saber que se toca e se é tocado 

acompanha a consciência (awareness) de que o mesmo processo se está a 

desenrolar no interior da pessoa com quem se dança.” (Steve Paxton apud Gil, 2001, 

p. 138) 

 

Por outras palavras, a consciência do contacto, do limite no limite, que o bailarino tem 

e contém, não é a experiência do outro, mas sim a consciência que este tem da 

experiência. É como um “eu sei que ele sabe que eu sei que ele sabe” (Gil, 2001, 

p.138). Um infinito de imagens como a que está contida na expressão do “olho é a 

janela da alma”; o que pressupõe que existe um olho, sujeito, que se encontra atrás da 

janela, que por sua vez tem sempre outro nas  várias janelas que se sucedem34. O 

limite é trabalhado, de forma concreta, até ao infinito, numa progressão gradual de 

esferas ontológicas e numa modelagem recíproca, tal como aquelas estudadas por 

Edward T. Hall e que veremos no capítulo posterior. 

 

Uma osmose das consciências do corpo forma-se a partir do “eu sei que ele sabe que 

eu sei�”. De tal maneira que o bailarino, na Cabeça-a-Cabeça, já não sabe onde está 

a sua cabeça – e é isso a abertura ao inconsciente; é isso a intensificação da 

experiência do corpo que Steve Paxton chama de E-ao-quadrado mais E-ao-

quadrado. 

 “É a experiência, e depois a experiência dessa experiência, E-ao-quadrado [...] 

Acontece alguma coisa como uma experiência recíproca (mutuality of experience). É 

como ter acesso a um outro espírito” (Gil, 2001, p.137), o do corpo relacional. 

Em suma, a energia ao quadrado é a intensificação do corpo relacional, estando aqui 

o limite em evidência, uma evidência física, visível e palpável, um limite topográfico. 

 

Se há abertura ao inconsciente que se transmite sem que a consciência conheça os 

conteúdos transmitidos, é porque um dinamismo particular da consciência do corpo se 

abre, descentra-se e perde os seus pontos de referência, enchendo-se de “buracos”. A 

                                                
34 Para reforçar esta ideia, chama-se a atenção do facto da palavra janela vir etimologicamente de Jano 
(em latim Janus), o deus romano que tinha duas faces e que, por conseguinte, olha para a frente e para 
trás simultaneamente. 
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ideia de buracos que povoam a consciência do corpo serve para que Steve Paxton 

crie a imagem de uma consciência gruyère, para propô-la como modelo de 

funcionamento (working model for consciousness). (Gil, 2001, p.140) 

Os buracos ou intervalos (gaps) podem e devem ser preenchidos de modo a fazer a 

articulação entre dois momentos de consciência que não se ligam entre si (por 

escaparem à consciência, durante a rápida transmissão e retransmissão de 

movimentos), para que o bailarino tenha uma consciência plena e contínua dos 

movimentos corporais (full consciousness). (Gil, 2001, p.140) Esta consciência plena 

alarga o mapa dos movimentos feita pelo mapear desses mesmos movimentos. 

 

Como caracterizar tais movimentos que, pela sua extrema velocidade, escapam à 

consciência? São movimentos virtuais, responde José Gil (2001, p.141). Steve Paxton 

define o movimento virtual, tal como Deleuze:  

 
São ditos virtuais na medida em que a sua emissão e absorção, a sua criação e 

destruição, se fazem num tempo mais pequeno  que o mínimo de tempo contínuo 

pensável, e uma vez que essa brevidade os mantém daí em diante  sob um princípio 

de incerteza  ou de indeterminação. (Gilles Deleuze,1996, p.179) 

 

É através dos buracos ou vácuos de consciência que se estabelece uma comunicação 

entre inconscientes. O contacto abre a consciência a uma sobreposição ou 

impregnação que deixa passar de um corpo para o outro conteúdos inconscientes de 

movimento, onde os gaps adquirem a percepção, dando continuidade aos universos 

público e privado e, por conseguinte, à sua apropriação. (Gil, 2001, p.140) 

Forma-se assim, no CI, um plano único de movimento virtual de dois corpos que 

“comunicam” inconscientemente de tal maneira que podemos falar de um só corpo em 

progressivas desdobragens de sucessivas abordagens. 

 

É importante reter que esta fusão, no entanto, não implica a perda da singularidade, 

uma vez que cada corpo não recebe nem emite energia senão segundo o que melhor 

lhe convém do outro corpo (o que facilita e intensifica o fluxo da sua própria energia). 

A improvisação tem a capacidade de marcar a afirmação das partes que funcionam 

como um todo, não perdendo, todavia, a identidade de cada uma. 

É, também, de relembrar que o movimento dos corpos não é apenas físico, pois 
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compõe-se de todos os conteúdos inconscientes que se transmitem na osmose dos 

corpos. 

 
Tal é o que torna infinito o movimento do plano (e igualmente os movimentos actuais 

na medida em que se prolongam nos movimentos virtuais): nenhum movimento acaba 

num lugar preciso do espaço objectivo, este último nunca detém os movimentos dos 

bailarinos, como nunca os limites do corpo próprio impedem os gestos de se 

prolongarem para além da pele. (José Gil, 2001, p.143) 

 

Poderá ser esta dinâmica que promove a apropriação do território público? 

 

Como já vimos, o CI pode ser encarado como um sistema de perguntas e respostas. 

Entre uma pergunta e a sua resposta, há sempre um ajustamento necessário, o que 

supõe uma espécie de vazio que se vai retraindo à medida dos acontecimentos, à 

medida que as respostas se tornam mais adequadas às perguntas, mantendo a cadeia 

de movimento num continuum, inteiro e sem quebras. Estes vazios entre perguntas e 

respostas são preenchidos “quando a consciência do corpo se liga aos movimentos do 

corpo, tornando-se “corpo de consciência”” (Gil, 2001, p. 144). 

“Compreender o processo de formação do “corpo único” equivale a aprender os 

mecanismos de comunicação entre inconscientes” (Gil, 2001, p.144);  cada 

movimento do corpo antecipa os movimentos do outro como se fossem os seus 

próprios movimentos, “como se os movimentos do outro se desenrolassem segundo 

a carta dos seus movimentos actuais” (José Gil, 2001, p.144). Trata-se de um sentido 

muito ligado à relação com o tempo, àquilo a que Cunningham chama de timing. 

 

O timing depende do modo que se pode pensar uma criação: 

 
Explico-me: se pensar que, durante a maior parte do tempo, as relações são 

unilaterais, então vai vivê-las como tal mas se pensar que as relações podem ser 

simultâneas e múltiplas, então a sua percepção transforma-se...se dançar nas minhas 

coreografias desenvolve esse sentido. (Cunningham apud Gil, 2001, p.145) 

 

O timing é a percepção do tempo que resulta de relações simultâneas e múltiplas.             

É um sentido particular do tempo que implica que cada corpo saiba, se aproprie e 

antecipe os movimentos dos outros sem que os veja, aspecto singular da técnica de 
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contacto que absorve a distância entre os corpos. 

 

Para compreender este tipo de fenómeno é essencial introduzir a noção de 

“atmosfera”. Porque quando “o movimento dos corpos “pegam” é porque foram 

apanhados pela mesma atmosfera” (Gil, 2001, p. 146). Este meio exponencia o 

contacto dos corpos, até mesmo quando a distância é significativa, aumentando 

consideravelmente as forças de osmose. 

 

A atmosfera tem a propriedade de transformar os corpos submetendo-os ao seu 

regime de forças invisíveis embora reais. “A atmosfera não é um contexto – não 

constitui uma estrutura especial onde o corpo se insira”, porque “é mais que um meio, 

faz parte dos corpos” (Gil, 2001, p.146). Resulta da invasão da consciência pelo 

inconsciente; é o espaço do corpo – esse prolongamento do corpo no espaço – que se 

impregna de forças inconscientes. A atmosfera não se limita portanto à consciência, 

habita o exterior dos corpos, condicionando a sua acção. 

Através das variáveis formalizadas pela distância, “os corpos exalam um espaço – o 

espaço do corpo – e todo o contexto do espaço objectivo se acha modificado, 

carregando-se de forças, de lugares magnéticos, de territórios proibidos, de atracção e 

de ameaça” (Gil, 2001, p.147). 

A atmosfera é material, tem densidade e textura próprias. Entre dois extremos, pode 

ser solta, num regime em que os corpos tendem a dissolver-se ou espessa, onde 

retraídos sobre si mesmos, os corpos tendem a fechar-se.  

Na atmosfera, o deslocamento de um corpo afecta a situação de todos os corpos: 

 “É como uma rede de relações entre as peças de um jogo de xadrez: quando se 

desloca uma delas, esse movimento ressoa em toda a rede, afectando a posição 

relativa de cada peça” (Gil, 2001, p. 149).  

A comunicação no CI precisa de uma atmosfera, quer dizer de uma consciência de 

corpo como meio portador de movimentos e pensamentos. Como uma cultura, que 

impregnada pelos movimentos recíprocos dos corpos, é o suporte onde adquirem a 

mesma plasticidade, fluência e o mesmo conhecimento imediato de si. 

 

Em suma, o limite entre os corpos é trabalhado, articulado numa progressão entre 

esferas habitadas pelo ser, condicionadas a uma atmosfera específica, formando um 

continuum de modelagens recíprocas a que Edward T. Hall, no contexto da sociedade 
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construída, chamará de proxémia, como veremos adiante. 

 

Mas antes de passarmos ao estudo da proxémia, vamos ainda abordar uma outra 

ordem de articulação entre o limite dos corpos interiores e exteriores. Uma ordem não 

progressiva nem resultado de um trabalho gradual e fluído, mas que, justamente, põe 

em contacto os extremos desses corpos, naquilo que é mais interior e mais exterior. 

Uma ordem de transgressão de limites que ressuscita outro corpo relacional, num 

contexto arelacional, num deserto de relações... 
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2.3. MARINA ABRAMOVIC E OUTRAS TRANSGRESSÕES 
 
2.3.1. MARINA ABRAMOVIC 
 

 

 

 
Ilustração 13 – “Imponderabilia”, Marina Abramovic e Ulay, na Galeria de Arte Moderna em Bolonha, 1977 (MOMA, 2010, New York) 

 

 

 

Como já vimos, o corpo também tem uma esfera privada e uma esfera pública. 

No trabalho de Steve Paxton o limite entre ambas é trabalhado, numa progressão 

transversal, percorrendo gradual e ciclicamente todas as camadas inseridas e inscritas 

nestas esferas, desde a mais privada e interior à mais expressão e periférica, num 

diálogo recíproco e em tempo real, entre dois ou mais corpos, promovidos pelo 
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contacto. 

 

Quando Marina Abramovic se apresenta no MOMA com a performance “The Artist is 

Present” está justamente a trabalhar sobre o limite entre estas duas esferas, porém de 

outra forma. No lugar de uma gradual progressão, apresenta-nos uma transgressão 

que confronta directamente os dois universos. Qual o seu significado? Podemos dizer 

que cria um diálogo num deserto relacional? 

 

De Março a Maio de 2010, a artista apresenta-se durante 736 horas e meia, dia após 

dia, sentada, imóvel e em silêncio, numa cadeira de madeira dentro de um “círculo de 

luz” 35  na imensidão do átrio do museu. Todos os dias, durante sete horas 

consecutivas, convidava os visitantes a sentarem-se à sua frente, um a um, durante o 

tempo que quisessem com a condição de se manterem em silêncio, imóveis e olharem 

nos seus olhos. (O’Hagan, 2010) 

Aqui, o ponto de contacto, ao contrário do toque de Steve Paxton, é simplesmente o 

olhar.  A artista tinha o objectivo de criar um “dialogue of energy”36( Abramovic apud 

O’Hagan, 2010) com o público. 

 

Sabendo que o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque superou as suas espectativas 

com a presença de 850 mil visitantes (muitos dos quais pernoitaram em filas para se 

poderem encontrar com a artista) imediatamente nos surge uma pergunta: o que a 

levou a ter este sucesso?  

Como observa Arthur Danto (2010), critico de arte, “The Artist is Present represents an 

entirely new experience in the history of art, for most masterpieces people stand in 

front of it for thirty seconds. Mona Lisa: thirty seconds. But people come and sit here all 

day." 37   

                                                
35 “Circle of Light”, descrição da própria, no documentário “Marina Abramovic: The Artist Is Present”, 
realizado por Matthew Akers, Jeff Dupre, HBO Documentary Films, 2012, NY. 
36 Diálogo de energia (tradução nossa). 
37 “The Artist is Present” representa uma nova experiência na história da arte, pois nenhum público ficou 
tanto tempo diante uma obra de arte, perante a maioria das obras primas as pessoas ficam a observar 
durante trinta segundos. Mona Lisa: trinta segundos. Mas aqui as pessoas vêm e sentam-se o dia 
todo.”(tradução nossa). 
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Ilustração 14 – “The Artista is Present” , Marina Abramovic, 2010 (MOMA, 

2010, New York) 

 

Numa entrevista de Sean O’Hagan (2010) para o jornal The Guardian, Abramovic diz “I 

give people a space to simply sit in silence and communicate with me deeply but non-

verbally. I did almost nothing, but they take this religious experience from it. Art had lost 

that power, but for a while Moma was like Lourdes."38 E continua: "I gazed into the 

eyes of many people who were carrying such pain inside that I could immediately see it 

and feel it. I become a mirror39 for them of their own emotions. One big Hell's Angel 

with tattoos everywhere stared at me fiercely, but after 10 minutes was collapsing into 

tears and weeping like a baby."40 Neste contexto, Marina Abramovic ainda afirma: 

“performance became life itself”41.  

 

Marina Abramovic, ícone controversa da arte da performance, usa o seu corpo como 

objecto e veículo para explorar os limites físicos e psíquicos do ser humano. Cria 

desafios que põem em confronto as esferas privada e pública, atravessando o seu 

limite de forma directa e assertiva. Dilatando e comprimindo, simultaneamente, ambas 

as esferas, transgredindo a progressão  apresentada por Paxton, situa-se, justamente, 

                                                
38 “Eu dou ás pessoas um espaço onde possam simplesmente sentar-se em silêncio e comunicar comigo 
profundamente, mas não verbalmente. Eu não fiz quase nada, mas eles retiraram uma experiência 
religiosa da situação. A arte havia perdido este poder, mas, por um tempo, o MOMA foi como Lourdes” 
(tradução nossa)  
39 Sob este depoimento sublinhamos que, como Merleau-Ponty notou, um corpo que vê entra num campo 
de visão que lhe reenvia sempre a sua imagem em espelho: ver é ser visto. O corpo transporta consigo 
esta reversibilidade do vidente e do visível, intensificada quando há um outro corpo no campo visual. 
(Merleau-Ponty, 1999, p. 8-9) 
40 “Eu olhei nos olhos de muitas pessoas que estavam a carregar tanta dor consigo, que eu podia vê-la e 
senti-la imediatamente. Eu tornei-me num espelho para eles, das suas próprias emoções. Um enorme 
motoqueiro coberto de tatuagens olhou-me de forma violenta e ameaçadora, mas após dez minutos, 
estava a desfazer-se em lágrimas e a chorar como um bebé”. (tradução nossa) 
41 “a performance tornou-se na própria vida” (tradução nossa)  
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num espaço in-between. Numa entrevista com Pablo Rico diz ainda: “We are always in 

the space-in-between (�) This is where our mind is the most open (�) It is from here, 

from this space, that my work is born” 42 (Rico, 1988, p.50). 

 

Observando o seu trabalho (MOMA, 2010), podemos desenhar uma linha diagonal que 

explora precisamente esta transgressão dada pelas criações de Abramovic, através de 

experiências íntimas impostas a um suporte público: 

 

Em “House with an Ocean View”, apresentada na Sean Kelly Gallery de Nova Iorque 

em Novembro de 2002, Marina Abramovic, viveu durante 12 dias em 3 plataformas, 

separadas do acesso ao chão por escadas feitas de facas. As plataformas 

correspondiam a um quarto, uma sala e uma casa de banho, onde Abramovic 

partilhava a sua privacidade diante do público.  

Mais uma vez, estamos diante do corpo como matéria prima, com o qual Marina 

explora o limite entre o espaço privado e o espaço público, criando atmosferas que 

reflectem, ritualizam e expõem, as acções simples de um quotidiano íntimo, usando 

uma estratégia de tempo real para intensificar a transgressão deste limite. 

 

 
Ilustração 15 - “House With An Ocean View”, Marina Abramovic, Sean Kelly 
Gallery, 2002, New York (MOMA, 2010, New York) 

 

Dentro da mesma linha está “Imponderabilia”. 

Durante a abertura da exposição de Junho de 1977, na Galeria de Arte Moderna de 
                                                
42 “Nós estamos sempre no espaço in-between (�) é aqui que a nossa mente está mais aberta (�) é 
daqui, deste espaço, que o meu trabalho nasce” (tradução nossa) 
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Bolonha, Abramovic e seu companheiro Ulay apresentam-se, face a face, na entrada 

da galeria, obrigando os visitantes a passarem entre os seus corpos nús, para 

poderem entrar. A distância entre ambos é mínima e seria impossível passar por 

ambos sem os tocar. Cada visitante teve que decidir, qual dos dois confrontar. O vídeo 

de gravações desta performance mostra as mais variadas reacções do público, desde 

aqueles que evitam o contacto do olhar, virando a cabeça, passando pelos que se 

demoram na passagem, aos poucos que não hesitam em tocar na pele dos 

performers, sendo sempre evidente um “atravessar”, mesmo que curto no tempo, pelo 

enquadramento corporal dos companheiros de performance que se olhavam 

fixamente. É um atravessar de um "canal de naissance”43 (Lilian Habener, 1997), 

como os performers o chamaram, face à experiência do toque, da decisão do lado do 

corpo que o visitante involuntário passaria. Constitui-se, assim,  um sentimento 

invulgar, uma tomada de consciência do limite tanto dos seus próprios corpos como o 

da nudez dos artistas. O vazio entre ambos é o objecto principal da performance. Este 

vazio, o mesmo Grande Vazio evocado pela ancestralidade da filosofia taoísta, 

representa o lugar da performance propriamente dito, naquele onde o visitante deve, 

ele mesmo, actuar. O facto desta performance ter lugar numa galeria, espaço público 

por excelência, reforça a ideia de explorar a intimidade no deserto arelacional da 

cidade, onde cada indivíduo passa a fazer parte integral do evento, expondo-se, aos 

outros e a si próprio, no seu universo mais privado, o da experiência corporal.  

 

 
Ilustração 16 - “Imponderabilia”, Marina Abramovic  e Ulay na Galeria de 

Arte Moderna em Bolonha, 1977 (MOMA, 2010, New York) 

                                                
43 “canal de nascimento” (tradução nossa)  
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É de referir também a nudez trazida para a performance, como uma singularidade pré-

individual. É um movimento de despojamento dos caracteres psicossociais (no sentido 

em que é um despojar de todas as peles psíquicas e máscaras sociais, também 

manifestado na arte da dança), atravessando todos os planos de individuação. 

Em suma, “Imponderabilia” direcciona-se exclusivamente à capacidade sensitiva de 

colocar o observador na qualidade de protagonista e à observação directa da relação 

do seu espaço-corpo privado numa atmosfera pública. 

 

                                    

 

                                                              

                                                          

Ilustração 17 – Esquiço de estudo do limite em “Imponderabilia” (Ilustração 

nossa, 2013) 

 

O constante testar da relação dos limites entre performer e audiência, mantendo agora 

o contacto físico como movimento da criação, pode também ser referido pelo “Rythm 

0”, performance de 1974, realizada numa galeria em Nápoles, em que Abramovic 

permitiu que o seu corpo fosse manipulado pela audiência durante 6 horas.  

O corpo, já o vimos, torna-se também espaço. Aqui é nítido que o espaço do corpo 

resulta numa espécie de reversão do espaço interior em direcção ao exterior. 

Reversão que transforma o espaço objectivo proporcionando-lhe uma textura próxima 

da do espaço interno. O corpo da performer já não se trata de um objecto num espaço 

exterior, mas desdobra-se e dilata-se, atravessando interior e exterior, perante a 

presença activa da audiência. 

Esta profundidade, dada pelo atravessamento, constitui a dimensão primordial do 

espaço do performer, permitindo-lhe moldar o espaço, alargá-lo ou restringi-lo e fazê-

lo tomar as formas mais paradoxais. 
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Ilustrações 18, 19, e 20 - “Rythm 0”, Marina Abramovic, 1974 (MOMA, 2010, 

New York) 
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Ilustrações 21 e 22 - “Wall of China”, Marina Abramovic e Ulay na Muralha 

da China, 1988 (MOMA, 2010, New York) 

 

Foi na muralha da China, no mais extenso limite do mundo, construído pelo Homem, 

que Marina Abramovic despediu-se de Ulay, uma performance que fazia coincidir a 

sua vida privada com a vida pública. Esta transgressão está presente nos seus 

trabalhos. atravessando e comprimindo as esferas do ser. 

 

Nestas performances encontramos um denominador comum.  

A identidade e a procura de ligações com o inconsciente, são os temas que explora, 

de modo a quebrar barreiras que habitam o deserto de relações das cidades de hoje, 

temas que tocam diretamente com a intimidade do público, conectando-o com a sua 

própria vida. 

 

Merleau-Ponty (1999, p.183) define a fenomenologia como a estrutura da essência. 

Aqui, em relação à performance de Marina Abramovic, podemos considerar o 
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processo do corpo onde a experiência privada num espaço público coincide com a 

essência do momento. O processo constitui uma interacção presente de consciência. 

A presença do corpo dá forma à ideia conceptual que responde ao deserto relacional 

do espaço público. Este processo ocorre como resultado de uma elevada consciência 

da essência do ser, do eu no mais extremo interior, no momento durante o qual se 

torna poroso, aberto e receptivo. À prioridade da publicidade do espaço, contrapõe-se 

a intimidade de um diálogo intenso. Esta observação serve para sublinhar a natureza 

paradoxal deste diálogo e, ao mesmo tempo, de encontrar objectividade numa 

experiência subjectiva. Com a tentativa de verbalizar a fenomenologia da expressão 

não verbal do corpo e a experiência de colonizar os espaços públicos através da 

intimidade do corpo, Marina Abramovic oferece um enquadramento a uma estrutura 

conceptual que abriga o impacto da paradoxalidade dentro/fora. 

Ao contrário de Steve Paxton que constrói o corpo relacional com a continuidade do 

tempo, Abramovic transgride o limite “aqui e agora”, abrindo um canal efémero mas 

assertivo, que se prolonga no tempo através das suas repercussões.  

Em suma, o incorporar numa tangência de esferas, forma respostas com o lugar, 

trazendo para o espaço público do museu, galeria, etc. uma experiência íntima, 

apreendida de forma não-verbal, com um corpo nunca mente.  

 

Nas artes performativas existe mesmo esta condição sine qua non de estabelecer uma 

relação em tempo real, entre o artista e o público. 

A performance é uma acção que só pode ser apreendida no espaço. A vida, como a 

performance, é a espacialização do pensamento, ideias, corpos, desejos. Antonin 

Artaud no texto sobre Les Tarahumaras, afirmava que a performance é uma arte do 

espaço e é pesando sobre os quatro pontos do espaço que ele se arrisca a tocar a 

vida. É nesse espaço habitado que as coisas encontram suas figuras e sob as figuras, 

o rumor da vida (Antonin Artaud, 1987, p.18). A vida como a performance, precisa do 

espaço para concretizar a afirmação do Homem com seus hábitos e pensamentos. O 

corpo é o veículo dessa concretização, vai do vazio para as formas, em apresentações 

performativas, em civilizações e em pensamentos que se complementam. A 

encenação de uma performance não é somente uma actividade artística. Ela é um 

processo que atende todos os campos antropológicos, que constrói as operações 

sobre os corpos sociais e orgânicos da sociedade. É um meio concreto do qual a 

sociedade se apropria para expressar os seus corpos no quotidiano. 
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O performer44 foge à regra da manipulação do estado, criando um mundo próprio e 

uma personalidade própria. Ao apresentar a sua performance em dança, instalação ou 

em rituais, o performer cria um tensão energética com seu corpo. Dentro de um 

conceito antropológico, Jean Bazin 45  (2008, p.362) diz que o homem deve ser 

estudado pela forma como faz as suas acções e não como ele é; como faz a comida, 

os seus processos criativos, como dança (tal como Mia Couto se deparou). Não 

devemos analisar um determinado grupo ou indivíduo pelo que é, mas sim como age 

no tempo e no espaço social, individual e privado. Neste sentido, o trabalho de 

Abramovic, põe, sem dúvida, esta questão crucial para a humanidade. Transgride-a, 

coloniza-a, contamina e territorializa. 

 

Da mesma forma que Marina Abramovic, podemos apontar outras manifestações que 

transgridem esferas, que quebram as regras, que habitam numa emergente condição 

contemporânea? 

 

 

                                                
44 Performer é um neologismo criado por Jerzy Grotowski (1933 –1999), director de teatro polaco que foi 
inovador no desenvolvimento dos conceitos do teatro experimental. (Wikipedia, 2013) 
45  Jean Bazin (1941- 2001), antropólogo francês e principal representante do GTMS (Genèse et 
transformation des mondes sociaux). 
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2.3.2. OUTRAS TRANSGRESSÕES: DO CORPO À CASA 
 

 

  
Ilustração 23 - A transportar cobertura de casa no Vietnam,  Oppi Untracht, 1960s (Schwartz-Clauss, 2002, p.164) 

 

 

Depois das reflexões de natureza mais conceptual (porém corpóreas) das reflexões 

sugeridas por José Gil, Merce Cunningham, Steve Paxton, entre outros, passando 

pela assertividade de Marina Abramovic, vamos, agora, numa narrativa mais concreta, 

analisar as estruturas construídas que consolidam a esfera ontológica que se segue 

imediatamente ao corpo, a sua segunda pele. Aproximamo-nos, aqui, de modos de 

actuar sobre o limite da casa, que repercutem, mais ou menos directamente, as 

acções primordiais, tanto de Abramovic como de Paxton. 

 

Comecemos por analisar um trabalho do arquitecto Martin Ruiz Azúa. 

“Pocket house” é um projecto de uma casa básica, com um volume interior de oito 

metros cúbicos, com 200 gramas de peso e facilmente transportável (cabe num bolso).  

Insuflável e construída em polyester metálico duplo, que oferece duas situações 

térmicas distintas, permite ao seu habitante colocá-la onde quiser e usufruir de uma 

permeabilidade panorâmica com o exterior. Azúa desenha uma proposta que satisfaz 

a necessidade básica da habitação e, simultaneamente, questiona a relação do 

indivíduo com a cidade, onde o habitar retoma o simples, o básico, o abrigo inicial e 
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restabelece relações horizontais com o exterior. Cria uma estrutura onde o universo 

privado pode facilmente se ajustar ao suporte público, numa simultânea acção sobre a 

mesma, confrontando-o directamente, ao modo de Marina Abramovic. 

 

 
Ilustração 24 - “Pocket House”, Martin Ruiz de Azua, 1999, Barcelona 

(Schwartz-Clauss, 2002, p.262) 

 

 
Ilustração 25 - “Cocoonmask”, Jennie Pineus, 2000, Stocholm (Schwartz-

Clauss, 2002, p. 238) 

 

Na mesma linha, aludimos ao exemplo do “Cocoonmask”. 

Coccoonmask é um protótipo desenvolvido por Jennie Pineus, no ano de 2000, na 
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Universidade de Design de Estocolmo (Beckman’s School of Design).  

Baseia-se na concepção de um saco portátil que é facilmente adaptável à cabeça, 

proporcionando ao seu usuário uma sensação de isolamento. 

Podendo ser usado em qualquer lugar e em qualquer momento, vem, mais uma vez, 

aferir a vivência privada num lugar público, justapondo e transgredindo a barreira entre 

estes universos. Baseada em investigações científicas sobre a receptividade do 

cérebro para percepcionar elementos exteriores ao ponto de conferir-lhes uma noção 

de privacidade, Jennie Pineus assegura que quando “entramos” no saco, encontramos 

um ambiente acolhedor, como se estivéssemos em casa (Peter Dobers e Lars 

Strannegard, 2002). 

 

No seguimento deste projecto, chamamos a atenção para “Veasyble”, concebido por 

Gaia, um grupo de artistas de diferentes nacionalidades, que procuram reflectir sobre 

o aumento exponencial da mobilidade da população mundial, pondo em evidência a 

influência que este facto põe à intimidade do nómada. 

A proposta, construída em papel com articulações em tecido e poliéster, traz consigo 

três palavras chave: intimidade, isolamento e ornamento. 

Consiste numa peça mutável e adaptável ao corpo, constituindo um conjunto 

paradoxal de situações habitáveis. Como as autoras indicam, este objecto contém, em 

estado de latência, um movimento contingente com o ornamentar, o gesto de 

transformar, o construir da intimidade de um lugar e o relembrar do aspecto exterior 

deste último. (Veasyble, 2013) 

 

Podemos ainda referir outros trabalhos análogos que visam o desejo de transgredir o 

limite, justapondo os universos do público e do privado, desde as centenárias casas de 

ski transportáveis da Sibéria, a propostas contemporâneas como “Urban Sushi” de 

AllesWirdGut ou, até, a algumas peças perenes de mobiliário, como as camas de rede, 

que também potenciam esta capacidade de se estar só, permitindo uma colonização 

da privacidade no suporte público. 

        Tratam-se de autênticos estados de nomadismo, que apesar de poderem 

tagenciar outras problemáticas como as do não lugar de Marc Augé, interessam-nos 

aqui, pela sua porosidade sobre o limite entre espaço público e espaço privado. 
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Ilustração 26 e 27 - “Veasyble”, Gaia, 2008 (Gaia, 2008) 

 

 

 
Ilustração 28 - Dolgan Ski House, Siberia (Vitra Design Museum, 2002, p.169) 
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Ilustração 29 - “Tukuna” (rcama de ede), 266 x 73 cm, 1976, Alexander von 

Vegesack, Brasil, (Schwartz-Clauss, 2002, p.260) 

 

 
Ilustração 30 - “Turn On - Urban Sushi”, protótipo escala 1:1. 92 x x310 cm, 

AllesWirdGut , 2002, Viena (Schwartz-Clauss, 2002, p.260) 

 

Outras manifestações similares podemos ainda encontrar, agora com repercussões de 

escala mais alargada, em várias cidades cosmopolitas como o trabalho do grupo Ici-

même em Paris (Icimeme, 2013), que propõe, justamente, um movimento de inversão 

do ponto de vista habitual a um cidadão. 
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Ilustração 31 - “Le Plan B: théâtre visuel”, Ici-Même, Paris , 2013 (Icimeme, 

2013) 

 

 
Ilustração 32 - “New Perspective”, Ici-même, Paris, 2013 (Icimeme, 2013, Paris) 

 

Este grupo cria experiências que oferecem novas percepções à vivência do espaço 

público, substituindo, por exemplo, o sentido gasto da visão, pela multidireccionalidade 

da experiência do corpo, atravessada por um sistema simultâneo que evoca a 

audição, o olfacto, o toque. 

É o que nos relatada Liliana Coutinho, doutoranda na Universidade de Paris (École 

Doctoral Arts Plastiques, Esthétique et Science de l’Art, Panthéon-Sorbonne), na sua 

experiência com este grupo, intitulada “Ouvindo o seu Percurso”. Convidada a fazer 

um percurso do seu quotidiano no décimo quinto bairro de Paris, de olhos vendados, 

foi  apenas guiada pela mão de um companheiro em silêncio, criou um olhar 

completamente novo sobre o espaço da cidade. 
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Tendo por protagonista principal o som, que confere uma estranha intimidade em 

relação ao espaço público, encontramos, através do seu relato, quatro movimentos de 

territorialização: primeiro a dissolução,  o corpo dissolve-se no espaço tendo a 

audição, o toque e a temperatura como sentidos-guia principais; segundo, o readquirir 

limites, depois do movimento de dilatação, o corpo tende a contrair-se; em terceiro 

lugar; a reconstrução da percepção, como que um reequilíbrio do sistema-corpo; e, por 

fim, familiaridade com o espaço, a familiaridade refeita, agora articulando os pontos de 

referência estabelecidos pela sua pré-vivência (através do reconhecimento de pontos 

de referência da memória) com as novas percepções. 

 

Temos por hipótese que estas experiências, nas suas errâncias pela cidade, ganham 

importância pelo seu poder de “alisar” um espaço estriado por excelência, pela sua 

prática e, sobretudo, através da transmissão dessa experiência, que garantem uma  

certa continuidade temporal. O novo nómada mostra que o nomos coexiste com a polis, 

podendo-lhe oferecer novos estatutos e, principalmente, o elogio do erro46, próprio do 

movimento infinito, improvisado com o tempo e não previamente controlado. 

É neste contexto que dirigimos o nosso olhar para “Art Cell”, um projecto desenvolvido 

em 2008 pelo atelier londrino Whatarchitecture. Um espaço desenhado para o 

desenvolvimento do trabalho de uma artista cerâmica, com doze metros quadrados de 

área. No seu plano, ainda em aprovação47, está inserido na malha urbana, ocupando 

um vazio de dois a três metros de largura, suspenso no terceiro andar, entre o edifício 

da estação de bombeiros e uma unidade habitacional, em East London. 

“Apesar de pequeno em escala, este projecto tem um potencial enorme pelo modo 

como podemos usar e vivenciar o tecido urbano do futuro”, explica Anthony Hoete 

(2008), arquitecto co-autor. Pois, apesar da cidade ser considerada como um espaço 

extremamente denso, está, na verdade, cheio de espaços intersticiais (gaps) onde a 

sua energia pode fluir.  

 

                                                
46 Poderá ser um elogio ao erro que Darwin observa e teoriza na evolução das espécies? 
47 A aprovação do projecto estagnou pela falta de suporte legal que defina o direito de propriedade para 
um espaço que está elevado da cota do solo. 
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Ilustração 33 – “Art Cell”, fotografia da maquete na revista GranDesign, 

Whatarchitecture, London (Whatarchitecture, 2008) 

 

É uma intervenção cirúrgica que oferece novas oportunidades sociais e económicos a 

uma cidade “open minded”48 (Michael Waltzer apud Rogers, 1997, p.9) e promove um 

movimento de alisamento do espaço público, na medida em que o povoa de fluidez. O 

seu contexto específico indica um estar entre a montanha e o vale, a pirâmide e o 

labirinto, entre a racionalidade e o empirismo do modo como se habita a cidade. Estes 

depoimentos levam-nos a questionar o processo formal de planeamento das cidades e 

a inércia em aprovar estruturas  de carácter mais informal. 

Do mesmo modo, na mesma ordem semântica, o corpo relacional de Steve Paxton, 

faz-nos relembrar as estruturas chinesas da habitação colectiva dos Hakka em 

Jongding, que sugere uma definição precisa e progressiva sobre o limite. 

São construções circulares únicas, que variam entre os 12 e os 85 metros de 

diâmetro, que se encontram na região Fugian, no Sul da China, mais precisamente em 

Jongding. Foram construídas no séc. XVII, por famílias de hakka49 que migraram para 

aquela região à procura de melhores condições de vida. (Hertzberger, 2000, p.126). 

                                                
48 Michael Waltzer classificou o espaço urbano em dois grupos distintos: single-minded e open-minded. O 
primeiro refere-se a um conceito de espaço urbano que só contempla uma função;  o segundo é 
concebido  como um espaço multifunctional, que se desenvolveu ou foi criado de forma a que os cidadãos 
sejam participativos (Richard Rogers, 1997, p.9) 
49 Designação chinesa para estrangeiros 
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As paredes exteriores, com espessuras com cerca de 1,5m na parte inferior, só 

ocasionalmente apresentam pequenas aberturas para o exterior. (Hertzberger, 2000, 

p.127). 

 

 
Ilustração 34 - Habitação Colectiva dos Hakka, Jongding, China (Herman 

Hertzberger, 2000, p.127) 

 

A organização especial dos Hakka tem um sustentáculo hierarquizante que introduz o 

espaço individual ao meio urbano e vice-versa. Em Jongding, há uma  prioridade para 

acedermos do espaço público para a esfera individual, tendo que passar primeiro por 

um espaço colectivo, lugar de eventos. Desta forma, há uma progressão que se 

desenvolve intersticialmente e rege esta estrutura plurinuclear. O espaço intermédio, 

espaço comunitário, que articula os universos público e privado, é o espaço mediador 

que faz com que o metro e meio de espessura destas edificações se torne permeável 

e poroso. A habitação apropria-se da cidade, a cidade da habitação e o habitante. dos 

espaços do atravessar. A estrutura plurinuclear que se desenrola através de um 

percurso intersticial, intensifica a articulação dos limites da sua estrutura organizativa. 

As construções de Jongding são simultaneamente subjugados e dominantes, são 

habitação e habitam. 

Fechadas para melhor abrir, ou seja, fechadas para o exterior e abertas 

progressivamente para o interior, articulam-se entre si, através de canais estreitos e 

intersticiais, lembrando a técnica de Paxton e traduzindo, conceptualmente, uma 

resposta à redefinição do limite entre os espaços público e privado. 

A sua estrutura de comunicação é composta por pontos tangenciais, pontos de toque, 

estruturantes de um percurso perfeitamente integrado na paisagem. 
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Não obstante estas edificações estarem integradas no meio rural, a sua proximidade e 

o percurso de tangência entre elas, não deixa de remontar a uma passível urbanidade, 

similar aquela da favela que trataremos mais à frente. 

 

Os estudantes da Architectural Association de Londres, desenvolveram um projecto – 

“Negotiate your boundaries” (RAMTV, 2006) -  que vale a pena referir, pois focam-se 

na negociação de limites em vários níveis, pelo intrincamento, articulação, 

relacionamento de três sistemas – territorial, ergonómico e social – e em diferentes 

escalas articuladas em simultaneidade.  

Integrando o domínio público no privado, pretendem dissolver algumas dicotomias - 

como domínio privado versus público, centros comerciais versus lojas caseiras, 

enclaves sociais entre os velhos e os novos - através da partilha de casa, criando uma 

nova relação formal de limite. 

 “Share your flat”, “just rent the service”, “make your flat public!”50 são os slogans que 

utlizaram. 

A partir do sistema de articulação das unidades de habitação de Marselha, 

desenvolveram um sistema auto-mutante que desafia a relação entre as lajes (chão e 

tecto) das habitações mostrando resultados ergonómicos e flexíveis. 

 

 

 

                                                
50 “arrenda o seu apartamento”, “arrenda um serviço”, “torne o seu apartamento público” (tradução nossa) 
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Ilustração 35, 36 e 37 – Negotiate your boundaries, conceito, maquete e 

maquete virtual, AA London (RAMTV, 2006) 

 

 
Ilustração 38 -  Negotiate your boundaries,, desenho técnico, AA London 

(RAMTV , 2006) 

 

As habitações entram uma na outra, negociando o limite através de parâmetros 

ergonómicos e desafiando a relação chão-tecto, concebidas para criar funcionalidades 

como comer, dormir, sociabilizar, etc. É a soma das negociações individuais que dão a 

imagem do edifício no total. Através de um sistema estrutural de pórticos paralelos, de 

um sistema comum não adaptável para um ultra transformável.  

A actualização do projecto deriva directamente dos usos escolhas e interacções dos 

usuários. Eles são a força motriz para a contínua mutação do objecto edificado. 

As habitações urbanas com limites negociáveis são o produto do intrincamento das 
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situações sociais e interacções de hoje. Pode ser uma situação onde o indivíduo pode 

estar extremamente exposto  - se a sua natureza o permitir – e partilhar com os 

vizinhos e o público em geral os limites da sua habitação, ou ficar totalmente isolado, 

se fôr a sua escolha. É uma atmosfera adaptável onde o seu comportamento pode 

estar em mudança constante e por isso em consonância com os elementos 

arquitectónicos, através de um sistema que garante o genótipo de cada individuo e 

prevê vários cenários possíveis. 

Tal como acontece nas cidades informais, as coberturas, acessíveis, oscilam entre a  

negociação de território públicos e privados. 

 

Em suma e tal como alude Edward T. Hall, o corpo não é limitado pela pele, mas sim 

por sucessivas esferas ontológicas que o envolvem. No entanto, a articulação 

privado/público, está dependente de uma modelagem recíproca, que faz do corpo, 

nem interior nem exterior, mas um movimento “entre”, o trânsito, um canal que se 

abre. 
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3. CULTURA  
 

 

 

 
Ilustração 39 -  “Felt Suit”, Joseph Beuys, 1970 (Art Institute of Chicago, 

2013) 

 

 

Paremos aqui. Ainda na latência do movimento, é no limite da cultura que desenhamos 

as articulações entre o corpo, a casa e a cidade. 

A cultura é a ponte. Está no meio. O meio através do qual se define o genius locci, que 

modela reciprocamente o corpo e o corpo da cidade e trabalha no limite do indivíduo 

que habita e é habitado. Como se processa este agenciamento? 

 

Tocamos na questão central que reflecte sobre a importância de dar voz a uma 
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"mensagem silenciosa"1. Vamo-nos debruçar sobre as linguagens implícitas que se 

devem ter em conta quando se tem em vista uma recuperação urbana, ou para ler a 

condição contemporânea das cidades de hoje. 

Com Edward T. Hall estudamos as bases da percepção, da antropologia do espaço e 

o comportamento humano, transpondo-o para o campo da arquitectura e do desenho 

urbano, tomando, como um exemplo recorrente, as especificidades da geografia 

cultural carioca. 

 

Perguntamos: 

Como se faz a ponte entre a esfera pessoal e a cidade? 

Como se articula, nesta esfera os universos público e privado? 

Qual a importância da distância na determinação das esferas territoriais que envolvem 

o homem? Como o Homem estrutura o espaço – fixo, semifixo e móvel – e quais os 

tipos de distância que emprega nas relações com o outro? Quais os elementos 

estruturais implícitos que se deveriam ter em conta na concepção das nossas cidades 

e das nossas habitações? 

 

A distância é a medida do comportamento proxémico e está directamente relacionada 

com o modo de organização do território de uma determinada cultura. Funciona 

através de uma modelagem recíproca, igualável ao CI.  

 

A coreógrafa e investigadora de site-specific na performance, Victoria Hunter, 

determina cinco estágios para as suas criações – “experiencing the site, expressing 

the site, embodying the site, receiving the site, recreating the site”2. (2005, p.367) - os 

quais também podem sintetizar os movimentos de territorialização na modelagem 

entre o corpo e a cidade.  

Estes estágios correspondem ao modo como assimilamos a cidade e como a 

recriamos. Poderiam ser discutidos como etapas lineares, representando um sentido 

de progressão e enraizamento; no entanto, o processo actua em simultâneo reflectindo 

um shift no foco, do sentido da direcção, fazendo parte de um sistema cíclico, 

integrado em movimentos de dilatação e contracção, entre o indivíduo na cidade e a 
                                                
1 expressão de Edward T. Hall (1986, p.17), também referida no estudo “The Silent Language”, livro 
precedente à “Dimensão Oculta” 
2 experienciar o lugar, expressar o lugar, encarnar o lugar, aceitar o lugar, recriar o lugar (tradução nossa) 
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cidade no indivíduo. Pois nós somos image-makers3.  

 

Assim, este capítulo estrutura-se em duas partes que se seguem: 

A primeira, baseia-se na compreensão da teoria da proxémia de Edward T. Hall4; e a 

segunda parte, que toma conceitos desenvolvidos por Gilles Deleuze5 e Felix Guatari6, 

basear-se-á nas estruturas implícitas que servirão de base para a compreensão da 

organização do território, mais especificamente, do desenho urbano formal e a 

urbaneidade informal. Porque naturezas de cidade diferentes indicam diferentes tipos 

de relação entre o espaço público e o espaço privado. 

 

 

 

 

                                                
3 Expressão inglesa que relaciona a percepção de cada indivíduo com a sua concepção da realidade 
4 Edward T. Hall (1914-2009) antropólogo americano, reconhecido por ter desenvolvido o conceito de 
proxémia. (Edwardthall, 2009) 
5 Gilles Deleuze (1925–1995) conceituado filosofo francês. Concebeu a filosofia como uma “produção de 
conceitos”. (BUNNIN; YU, 2004) 
6 Felix Guatari (1925–1995) psicoanalista, activista e político francês, co-autor de obras com  Gilles 
Deleuze, como o “Anti-Édipo” ou “Mil Planaltos”(Wikipedia, 2013) 
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3.1. PROXÉMIA 
 

 

 

 
Ilustração 40 – “Interior de habitação” 

 

 

Um dos factores que determina o comportamento de um indivíduo e, por conseguinte, 

a forma de se territorializar, é o espaço onde este se encontra. 

 

Este princípio pode ser traduzido na relação do indivíduo com a cidade, num 

movimento de modelagem recíproca, ao que Edward T. Hall, antropólogo e 

investigador norte-americano, chamou de proxémia.   

 

Proxémia é um conceito que descreve como as pessoas se comportam e reagem aos 

diferentes tipos de cultura definidos pelo seu espaço pessoal, um estudo que revela o 

modo como o homem usa o espaço num determinado contexto cultural. (Hall, 1986, 

p.11). 

É uma subcategoria do estudo da comunicação não verbal, que se desenvolve 

paralelamente com o háptico, o quinestésico, o vocal e o cronémico7.  

Pode ser definida como a relação das teorias e observações do comportamento 

proxémico, onde o indivíduo recebe e constrói cultura, ou seja, o indivíduo é, 

                                                
7 O termo cronémico refere-se à estruturação do tempo. É o estudo do uso do tempo na linguagem não 
verbal. Relaciona-se com a forma como concebemos e estruturamos o seu valor. As culturas podem ser 
classificadas em duas categorias consoante o modo de apreensão do tempo: as culturas monocrónicas e 
as policrónicas. As primeiras tendem a cumprir a gestão do tempo com rigor (Europa, América do Norte), 
enquanto que as segundas tendem  a ter uma relação mais informal com o tempo, favorecendo as 
relações às tarefas (América do Sul, África). (Hall, 1986, p.196) 
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simultaneamente, receptor e emissor cultural. Edward T. Hall acredita que o valor 

deste estudo é aplicado na avaliação do modo como as pessoas interagem no dia-a-

dia, como também, na organização do espaço nas suas casas e edifícios. assim como 

no desenho das cidades. 

 

No seu livro, intitulado “A Dimensão Oculta”, escrito em 1966, Hall desenvolveu a 

teoria da proxémia, defendendo que a percepção do Homem do espaço, apesar de 

derivar de um complexo sistema sensorial é, principalmente, moldado e padronizado 

pela cultura. Ele demonstra que diferentes enquadramentos culturais correspondem a 

diferentes formas de organização do território, impulsionados por camadas internas 

ligadas a um inconsciente colectivo.  

Neste livro, analisa os espaços pessoais que os indivíduos formam, assim como as 

sensibilidades formadas a uma escala maior que dão forma cultural às expectativas de 

organização do espaço público, pondo em evidência que uma negligência destes 

aspectos pode conduzir a graves falhas de comunicação. 

 

T. Hall define três níveis proxémicos: o infracultural, que se refere ao comportamento e 

está enraizado no passado biológico do ser humano; o pré-cultural, que é fisiológico 

(sentidos e percepção) e refere-se ao presente; e o micro-cultural, que pode-se 

distinguir em três aspectos de espaço, conforme este aparente uma organização 

rígida, semi-rígida ou informal. (Hall, 1986, p.119-131) 

 

Como antropólogo, procura nas infra-estruturas biológicas dos animais, a origem dos 

aspectos característicos do comportamento humano. Diz: “o estudos dos animais, dos 

complexos mecanismos de adaptação que aparecem no decurso da evolução, revela-

se cada vez mais proveitoso quanto à solução de enigmas que o homem nos coloca” 

(Hall, 1986, p.8). 

A agressividade permite aos animais manterem entre si o espaço que lhes evita 

multiplicarem-se, a ponto de isso implicar a destruição do meio, e, por consequência, 

da própria espécie.  (Hall, 1986, p.16) 

Quando a agressividade de uma espécie aumenta, os animais têm uma maior 

necessidade de espaço; se não podem satisfazê-la, verifica-se uma reacção em 
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cadeia, desenvolvendo ao que Halls chama de “cloaca comportamental”8. Uma dupla 

explosão de agressividade e actividade sexual acompanhada de stress, que esgota as 

supra-renais, resultando de uma queda demográfica devida à baixa taxa de fertilidade, 

uma maior vulnerabilidade à doença ou uma mortalidade em massa pelo choque 

hipoglicémico. No decorrer deste processo, são os animais dominantes os mais 

favorecidos por conseguirem sobreviver. (Hall, 1986, p. 49-52) 

Em suma, o excesso populacional destroi funções sociais importantes, provocando a 

desorganização e, por conseguinte, a queda demográfica que se traduz, em periodo 

de agressividade, no aumento de distância média entre os animais. 

Assim, o stress é um elemento indicadorr da distância entre indivíduos. Factor positivo 

e eficaz constituinte de evolução, põe em jogo a competição no interior da espécie, 

melhorando a raça e reforçando os seus caracteres particulares, a sua identidade. 

(Hall, 1986, p.52-53) 

 

Fazendo a ligação entre os animais e o Homem, vemos que, ao longo do seu 

desenvolvimento, o Homem domesticou-se a si próprio, criando uma série de novos 

mundos, diferentes entre si. Cada um desses mundos possui o seu sistema específico 

de entradas sensoriais e daí a relatividade da noção de multidão ou do excesso 

populacional de uma cultura para a outra. Uma acção (ou distância) que liberta 

agressividade para uma determinada geografia cultural, poderá ser recebida como 

neutra para um povo vizinho. (Hall, 1986, p.14) 

 
No Homem, o sentimento de espaço está ligado ao sentimento do Eu, que está por sua 

vez em relação íntima com o ambiente. Deste modo, certos aspectos da personalidade 

ligados à actividade visual, quinestésica, táctil ou térmica, podem ver o seu 

desenvolvimento inibido, ou, pelo contrário, estimulado pelo meio ambiente (Hall, 1986, 

p.77). 

 

Através da percepção são revelados os mecanismos inconscientes que garantem a 

avaliação e o estabelecimento da distância, exemplificadas pelo livro onde Walden de 

Thoreau mostra o modo pelo qual experimenta a necessidade de permanecer para 

aquém das zonas olfactiva e térmica (zonas do interior das quais podemos sentir o 

                                                
8 Expressão criada por Calhoun – “behavioural sink” – para designar o conjunto de aberrações grosseiras 
que surgem no comportamento dos animais. (Edward T. Hall, 1986, p.38) 
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hálito dos outros e o calor dos seus corpos) do mesmo modo que se apoia contra a 

parede para obter mais espaço e para proferir algumas reflexões importantes.  (Hall, 

1986, p.111) 

“O homem avalia a distância pela inter-relação dos sentidos e pela integração de uma 

experiência passada” (Hall, 1986, p.81). Neste contexto, Hall explica que não ouvimos 

realmente o carro que se aproxima, mas por certos sons que o antecipam e que o 

espírito se habituou a associar ao automóvel. Do mesmo modo, a distância não pode 

ser imediatamente vista se se retirarem as suas primeiras aplicações da experiência 

quinestésica ou táctil. (Hall, 1986, p.198) 

Também Piaget insistiu nas relações entre o corpo e a visão, dizendo que “os 

conceitos relativos ao espaço são acções interiorizadas” (Piaget apud Hall, 1986, 

p.82). 

Daí que a diferença entre os mundos perceptivos de dois indíviduos pertencentes a 

culturas diferentes seja distinta. Existe uma visão selectiva e, o modo como as 

pessoas se orientam e deslocam, revela a sua cultura de origem e o mundo de 

percepções que através dela adquiriram. A sua percepção do espaço é dinâmica, 

porque se encontra ligada à acção (ao que pode ser realizado num determinado 

espaço mais do que aquilo que pode ser visto por contemplação passiva). 

De acordo com Edward T. Hall, os conceitos de espaço e de tempo são ferramentas 

cruciais pelas quais transmitimos mensagens. São, simultaneamente, ferramentas de 

defesa e apropriação de um determinado território. 

 

A territorialidade é um conceito de base, definida geralmente como o comportamento 

característico adoptado por um organismo para tomar posse de um território, 

defendendo-o contra os membros da sua própria espécie. Segundo H. Hediger, 

etólogo suiço, a territorialidade garante a propagação da espécie, permitindo a 

regulação da densidade demográfica. Permite que animais do mesmo grupo 

conservem uma distância que lhes permite comunicarem e assinalarem uns aos outros 

a presença de eliminação do inimigo. A protecção e evolução das espécies consiste, 

principalmente, em manter a distância especial específica que impede a exploração 

excessiva do território de que essa mesma espécie depende. (Hall, 1986, p.19-21) 

 

Dentro do seu território o animal encontra-se rodeado por esferas irregulares que 

servem para manter um distanciamento específico entre os indivíduos. Hediger definiu 
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dois tipos de distância - distância de fuga e crítica – entre individuos de espécies 

diferentes; e outros dois - distãncia pessoal e social – para indivíduos da mesma 

espécie. A pessoal permite o contacto e a social está num círculo invisível cujos limites 

encerram um determinado grupo. (Hall, 1986, p.22) 

 

Assim e como já vimos no capítulo anterior, também os limites do Homem não 

terminam na sua pele. O Homem é prolongado por uma série de campos de extensão, 

constantemente variável, fornecendo-lhe informações de toda a espécie. A grande 

inovação de Edward T. Hall foi a criação de um sistema territorial de definição destes 

espaços informais que nos rodeiam, permitindo  percepcioná-los sob uma luz 

inteiramente nova. 

Revela-nos um certo número de “personalidades situacionais” (Hall, 1986, p.135), 

cujas formas se ligam aos nossos comportamentos e se traduzem, no espaço, nos 

diferentes tipos de distâncias, quer se traduzam em relações íntimas, pessoais, sociais 

ou públicas e comportando, em todas elas; dois modos, o próximo ou o longínquo.  

A distância íntima, a esfera mais próxima que circunda o indivíduo e que está 

directamente ligada ao corpo, é aquela em que a presença do outro impõe-se e pode 

tornar-se mesmo invasora pelo seu impacto pelo sistema perceptivo. A visão 

deformada, o cheiro e o calor do corpo do outro, o ritmo da respiração, constituem em 

conjunto os sinais irrefutáveis de uma relação de cometimento com um outro corpo. 

No modo próximo (até 15 cm) 9, o contacto físico domina a consciência dos parceiros. 

É a distância do acto sexual, da luta, do reconforto, da protecção. O emprego dos 

receptores de distância é reduzido, à excepção do olfacto e da percepção de calor 

irradiado, que se intensificam. No contacto, são os músculos e a pele, os primeiros 

que entram em comunicação. No modo afastado (de 15 a 40 cm)10 o corpo não entra 

em contacto senão as mãos. Uma parte da perturbação física experimentada a esta 

distância, quando há estranhos que entram na esfera íntima, é sentida como uma 

distorção visual. Expressões como tira a cara de cima de mim, revelam o modo como 

se percepcionam os limites do corpo. (Hall, 1986, p.137-139) 

 

A distância pessoal, termo dado por Hediger para definir a distância fixa que separa os 

                                                
9 As distâncias aqui mencionadas foram estipuladas para um contexto da cultura norte-americana, o que 
significa que se podem alterar, tendo em conta a especificidade de outros contextos geográficos. 
10 Idem 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 

 

89

membros das espécies sem contacto, é como uma esfera protectora que o organismo 

cria à sua volta para se isolar dos outros; aquela que relaciona o indivíduo com a casa 

e com aqueles que lhe são íntimos. No modo próximo (45 a 70cm)11 o sentido 

quinestésico da proximidade é, em parte, função das possibilidades que a distância 

proporciona aos interessados de se agarrarem ou tocarem pelas suas extremidades 

superiores. Já não se verifica distorção visual, no entanto, regista-se uma reacção 

sensível por parte dos músculos oculares. As posições dos indivíduos revelam a 

natureza das suas relações familiares e sentimentos pessoais. No modo longínquo (75 

a 125cm)12 pode ser definida pela expressão inglesa at arm’s length. Trata-se do limite 

do alcance físico. Os traços do outros surgem com clareza, com pormenores. 

Distingue-se o movimento das mãos, sente-se o cheiro, mas o calor corporal já não é 

perceptível.  

Aqui, T. Hall alude a um trecho do livro “The Way of All Flesh” de Butler, onde se 

maneja a noção de distância íntima com força e agudeza: o efeito da promiscuidade 

física, o tom de voz, o vermelho escaldante da angústia, a maneira como a mãe 

percebe a perturbação do filho, mostram com que eficácia e determinação a esfera 

pessoal da criança foi por ela penetrado. (Hall, 1986, p.139-141) 

 A distância social (120 a 210cm, modo próximo e 210 a 360cm, modo longínquo)13 

marca o limite do poder sobre o outro. Já não se percebem os pormenores, sendo a 

visão o sentido que prevalence. A diferença perceptiva da distância entre os modos 

longínquo e afastado é minima. (Hall, 1986, p.141-144) 

Por fim, verificam-se diversas transformações sensoriais importantes quando 

passamos das distâncias pessoal e social para a pública. O espaço público, de 

entrada livre a qualquer pessoa, é o território onde as pessoas formam relações 

impessoais ou anónimas. É utilizada uma linguagem formal, a voz é levantada e o 

essencial da comunicação não verbal é garantida por gestos e posturas. No modo 

próximo verificam-se distâncias entre 360 a 750cm14 e no modo afastado superiores a 

750cm. (Hall, 1986, p.144-146) 

 

É dentro deste contexto, que Maurice Grosser, em “The Painter’s Eye”, descreve a 

distância a que o pintor de retrato deve estar para transmitir a sua percepção e, por 

                                                
11 Idem 
12 Idem 
13  Idem 

14 Idem 
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conseguinte, alcançar os traços de personalidade pessoais e sociais. (T. Hall, 1986, 

p.91) 

  

Assim, podemos relacionar este sistema de distâncias com o modo como Marina 

Abramovic cria as suas performances. A artista transgride todos os limites das esferas 

ontológicas, sobrepondo a distância pública à íntima, de forma a realçar o impacto que 

pretende causar na audiência.  Pois “o corpo produz esse espaço contextual invisível 

que induz esta ou aquela posição (comportamento) nos outros corpos, por exemplo, 

distância, afastamento ou aproximação” (Gil, 2001, p.115). E o comportamento dos 

elementos de cada cultura  “é uma consequência da relação que mantêm com o seu 

próprio corpo” (Hall, 1986, p.185). 

 

 
Ilustração 41 – Esquiço sobre as distâncias mensuráveis de Edward T. Hall 

(Joana Macedo Basto, 2013, Lisboa) 

 

 

De facto, a esquematização de medidas desenvolvido por Edward T. Hall, juntamente 

com um código de posturas, define um sistema que mede o efeito da distância na 

comunicação e como este efeito varia entre culturas ou outros factores contextuais. 

Porquê quatro distâncias? O comportamento a que chamamos territorialidade pertence 

à natureza dos animais e em concreto do Homem. Neste comportamento, homens e 
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animais, servem-se dos seus sentidos para diferenciar as distâncias e os espaços. A 

distância escolhida depende da relações interindividuais, dos sentimentos e 

actividades dos indivíduos envolvidos na situação dada. Estas distãncias foram 

definidas pela observação destas relações. (Edward T. Hall, 1986, p.146) 

Estes diferentes níveis de território sugerem o modo como comunicamos e produzimos 

expectativas de comportamento apropriado e a consciência progessiva que o homem 

tirou em primeiro lugar de si próprio, depois do seu ambiente, de si próprio em relação 

a este e por fim da relação dialéctica que o liga ao ambiente. 

As expectativas culturais sobre estes espaços variam muito e traduzem-se, 

principalmente, na distância entre corpos, quer um indivíduo seja europeu ou 

americano, numa perspectiva global, ou quer seja do “morro” ou do “asfalto”, numa 

perspectiva local, se especificarmos a geografia cultural do Rio de Janeiro. 

 

O território é, em suma, um prolongamento do organismo, marcado por signos de 

percepção subjectivas.  

Dentro do nível proxémico da micro-cultura, estabelecido por Hall, encontramos três 

subcategorias: o espaço de organização semi-fixa, formalizado pela organização do 

espaço e dos móveis que tem repercussões consideráves sobre o comportamento, 

podendo ser considerados espaços de carácter sociófugos (espaços que mantêm os 

indivíduos estanques entre si) ou espaços de carácter sociópetos (caso promovam os 

contactos entre os indivíduos); o espaço de organização informal, que compreende as 

distâncias que observamos nos nossos contactos com o outro e considera o tipo de 

actividades e relações próprios de cada distância considerada, associando-as a 

categorias de actividades relacionais; e, por último, o espaço de organização fixa no 

qual nos vamos deter. (Hall, 1986, p.120-131) 

O espaço de organização fixa é um dos espaços fundamentais da actividade dos 

indivíduos e dos grupos. Compreende aspectos materiais e, ao mesmo tempo, as 

estruturas ocultas interiorizadas, que regem as deslocações do homem no planeta. Os 

edifícios, o seu modo de agrupamento, bem como o modo de partição interna, 

correspondem a estruturas  determinadas pela cultura. (Hall, 1986, p.121) 

Tomemos, como exemplo de organização fixa, o interior da casa ocidental. As divisões 

correspondem a funções particulares como a preparação dos alimentos, o consumo 

das refeições, a recepção e as actividades sociais, o repouso e o sono, a procriação e 

a higiene. 
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No entanto, até ao séc. XVIII, as divisões não tinham qualquer função fixa nas casas 

europeias. Os membros da família não podiam isolar-se como hoje fazem. Não 

existiam espaços privados ou especializados. As pessoas estranhas à casa entravam 

e saíam à vontade, enquanto as camas e as mesas se armavam ou desarmavam 

segundo a vontade dos ocupantes.  

Só no séc. XIX, as divisões foram dispostas de maneira a darem para um corredor ou 

hall, de forma que os ocupantes deixaram de atravessar as divisões para se 

deslocarem dentro da casa. Livre da antiga atmosfera anárquica e agora protegida por 

uma hierarquia de espaços, a estrutura familiar começou a estabilizar-se e encontrou a 

sua expressão na nova morfologia da casa. (Hall, 1986, p.122) 

 

Porém, este modelo não deve ser tomado como universal. Só é válido para a cultura 

específica onde foi criado. 

As populações do mundo que emigram para os pólos urbanos, onde são submetidas 

ao habitar vertical, confrontam-se com uma estranha cultura; aquela, que na maioria 

dos casos, considera as necessidades de espaço do indivíduo apenas em termos de 

limites corporais e negligencia as consequências que o excesso populacional poderá 

implicar. Deste modo, “podem ser constrangidos a comportamentos que são sinais de 

stress demasiado violento” (Hall, 1986, p.148). Como na lei da gravidade, a influêcia 

que dois corpos exercem, um sobre o outro, é inversamente proporcional à distância 

que os separa. À medida que o stress se torna mais severo, a sensibilidade à massa 

humana acumulada sobe, de tal modo, que a exigência de espaço não pára de crescer 

na função inversa da sua disponibilidade. Actualmente melhoram-se planos de cidades 

para outras culturas sem nada saberem das exigências locais de espaço, correndo o 

risco grave de impôr aos seus habitantes moldes que lhes não são, de maneira 

alguma, adaptados. (Hall, 1986, p.148) 

Mas se considerarmos que o homem se encontra, como que rodeado por uma série de 

esferas invisíveis cujas dimensões são mensuráveis, a arquitectura e o urbanismo 

passam a surgir-nos numa perspectiva nova.  

Conceber as exigências espaciais do homem em termos do “volume do ar 

efectivamente deslocado pelo seu corpo” (Hall, 1986, p.147) valoriza o facto de a 

pessoa se encontrar prolongada a todo o momento, quer por relações, 

maioritariamente, verticais ou horizontais, como veremos mais adiante. 
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Edward T. Hall demonstra que diferentes culturas mantêm diferentes padrões de 

relações pessoais. 

Reconher estas diferenças culturais, promove um melhor entendimento cultural. Ajuda 

a eliminar o desconforto que as pessoas possam sentir, caso as distâncias 

interpessoais não forem coincidentes às reguladas pela sua cultura. A língua inglesa 

usa expressões bem adequadas para estas discrepâncias de distâncias relativamente 

a cada percepção cultural:  stand-offish, se forem demasiado longas ou intrusive se se 

mantiverem demasiado curtas. 

 

Assim, “os indivíduos que pertencem a diferentes culturas, habitam mundos sensoriais 

diferentes” (Hall, 1986, p.205). A arquitectura e o urbanismo são a expressão deste 

processo de filtragem cultural. Estes ambientes, criados pelo homem, premitem-nos 

descobrir como os diferentes povos usam os sentidos e como constroem o seu mundo 

perceptivo. Tal como foi analisado no capítulo anterior, até a experiência que um 

indivíduo tem do seu corpo, em relação ao seu Eu, é diferente, consoante o modo 

como é condicionado pelos estímulos sugeridos do exterior. Tomamos por exemplo, 

uma experiência no universo carioca, onde a passagem da cidade do asfalto para a 

cidade do morro, era instantaneamente perceptível pela dominância de um mundo 

maioritariamente visual no primeiro e um ambiente indubitavelmente sonoro no 

segundo (tanto pelo excesso de sons coexistentes na mesma rua, como pelo silêncio 

absoluto que precedia um episódio de tiroteios). 

A faculdade de identificar as diferentes zonas afectivas, bem como as actividades, as 

relações e as emoções que se lhes encontram associadas é de considerável 

importância. (Hall, 1986, p.147) 

No entanto, a natureza das linhas estabelecidas pelos signos culturais, constitui um 

acordo implícito, que carece de ser consolidado, descoberto. 

 

Situando-nos ainda na realidade carioca, especificamente na favela da Rocinha, 

podemos chamar a atenção para algumas sinalécticas que lhe são características, 

como os olhares que advertiam mensagens (proibindo uma passagem, por exemplo); 

os cabos de electricidade, que pela sua densidade indicavam se uma rua tinha saída 

ou daria continuidade a outras; a tensão dos corpos, que avisavam um civil armado; 
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ou mesmo, os prolongamentos físicos do corpo, como uma arma ou a pipa15 lançada, 

avisando a chegada da droga. O conjunto destes sinais, sugere a existência de uma 

linguagem própria na favela, uma micro cultura, que contrasta com o universo cultural 

mais amplo, onde está inserida. 

 

O facto de partilhar, desde a infância, um espaço comum em vez de possuir um quarto 

próprio parece um pormenor banal, mas exerce, apesar de tudo, uma influência 

decisiva na atitude de cidadão que habita na favela relativamente ao seu próprio 

espaço. Não sente a necessidade, nem na casa nem no trabalho, de possuir um 

espaço só seu. Em contrapartida, para um carioca da zona sul, depende dos 

elementos arquitectónicos para se isolar. Um morador da favela não aprendeu a 

utilizar o espaço para se proteger dos outros, dispõe de um conjunto de barreiras 

interiores, de natureza psíquica, que supõe que os outros também saberão 

reconhecer. 

 

As investigações de como o homem usa o espaço – o espaço que mantém entre si e 

os outros – contribui para o sentido de identidade contra a alienação e uma 

valorização da experiência. Estuda a experiência, profunda e não verbalizada, 

partilhada por todos os membros de uma determinada cultura. Comunicam, uns com 

os outros, constituindo, assim, o pano de fundo de referência, onde todos os 

acontecimentos se situam. 

Se, à primeira vista, esses grupos parecem idênticos, uma análise em profundidade 

revela numerosas diferenças implícitas, informuladas, na sua estruturação de tempo, 

do espaço, dos objectos e das relações humanas. São essas diferenças que estão na 

origem de contra-sensos, a despeito de boas intenções recíprocas. 

                                                
15 Termo brasileiro para designar papagaio de papel. 
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Ilustração 42 – Objectividade múltipla, instalação de Elena Bajo “When a 

tree falls in the forest”, 2010, Copenhagen (Elena Bajo, 2013) 

 

Como já vimos, as relações que o homem mantém com o seu meio ambiente 

dependem, ao mesmo tempo, do seu aparelho sensorial e do modo pelo qual este se 

encontra condicionado a reagir. É, neste sentido, que Feldenkrais16 denuncia uma 

objectividade múltipla, ao invés da subjectividade. (Feldenkrais, 1976, p.175). 

 

Da mesma forma, a observação e análise dos sistemas proxémicos de micro culturas 

modernas, devem ter em conta os sistemas de comportamento em que assentam, de 

onde emergiram.  

Na favela, o uso predominante da “motoca”17, por exemplo, é uma importação da 

região do Nordeste brasileiro, de onde emigrou mais de 50% da população, que hoje 

habitam a Rocinha. Também exemplificativo da origem do comportamento da 

comunidade carioca é o trauma social, apresentado numa conferência na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2008, por um conjunto de psicanalistas, 

onde comprovaram os efeitos da escravatura numa linha geracional, que ainda hoje 

explica a segregação racial. 

Podemos dar outros exemplos: não é por acaso que esta favela se apresenta sob uma 

estrutura de uma aldeia urbana. Sendo mais de metade da população proveniente do 

meio rural, é justificável que tenda a manter uma relação horizontal, em relação ao 
                                                
16  Feldenkrais (1904–1984), doutorado em ciência pela Universidade Sorbonne, desenvolveu uma 
pedagogia do movimento do corpo – Método Feldenkrais – que foca, principalmente, a relação do corpo 
com a mente. 
17 Designado assim, na gíria, aos motociclos e que, na Rocinha, também é um serviço de táxi 
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limite do espaço público e privado. O sistema de terraços, existente na Rocinha, 

funciona como um prolongamento da rua, constituem esta relação horizontal, 

permitindo, por exemplo, que as mães possam vigiar os seus filhos de casa. O terraço, 

numa casa da favela, tem várias funções: pode ser o espaço onde as crianças brincam 

ou tomam banho, o lugar de estudo dos adolescentes, a área de tratamento de roupa 

para uma dona de casa ou, ainda, o espaço onde se festeja ou se exibe um filme para 

um grupo mais alargado. Assim, a rua, na cidade informal, é simultaneamente social e 

íntima, em contaponto com a realidade do asfalto, que pela existência comum de 

portarias e gradeamentos, sublinha uma clivagem entre espaço público e privado. Se 

se destruir esta aldeia urbana, destrói-se também o universo em que os indivíduos se 

encontram. 

 

 
Ilustração 43 – “lajes”, Rocinha, Rio de Janeiro (Francisco Mesquita,, 2013 ) 
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Ilustração 44– “INaked House”, Shigeru Ban, Tokyo, 2000 (Robert 

Kranerburg, 2002, p.73) 
 

Ou, ainda, se tomarmos em linha de conta, a predominância, já referida, do uso dos 

sentidos do tacto e, especialmente, da audição, no morro (em deterimento do uso da 

visão que prevalece no asfalto), poderemos justificar, em parte, pela grande taxa de 

analfabetismo que se verifica na favela. Moshé Feldenkrais explica que, a partir do 

momento que o indivíduo aprende a ler e a escrever, os sentidos se retraem, 

progressivamente, na capacidade de intuir o espaço que o circunda, prevalecendo a 

atenção, por vezes quase exclusiva, ao sentido da visão. (Feldenkrais, 1976, p.174) 

Esta observação, está, directamente ligada com as estruturas policrónicas, “por causa 

da intimidade dos contactos que mantém” (Hall, 1986, p.196). 

 

As novas cidades, com uma rede complexa de interacções entre o homem e o seu 

ambiente, torna o problema da renovação urbana e da integração das minorias 

imperativo. É imperativo integrar como também o é manter a integridade destas micro 

geografias culturais. 

 

Explorar um lugar é como explorar uma história. Uma história é o resultado de uma 

sequência de acontecimentos que vão transformando e desenvolvendo um 

determinado conteúdo. 
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No entanto e assinalando as ideias de um texto do CABE18 (2013), uma renovação 

urbana pode ser baseada no reforço da própria identidade do lugar, trabalhando os 

seus conflitos e pontos de tensão e desenvolvendo as suas potencialidades. Uma 

história de mudança, pode-se circunscrever apenas em desbravar o ruído e 

apresentar, com clareza e assertividade, o genius locci. 

 

Uma das diferenças base entre as culturas liga-se ao facto de elas prolongarem 

respectivamente elementos anatómicos e comportamentos diferentes do organismo 

humano. Em cada caso de empréstimo cultural, o elemento importado deve ser 

adaptado à cultura importadora, caso contrário, podem implicar estruturas 

contraditórias. 

A ordenação de espaço, em todas as escalas, desde a casa à cidade, exprime o 

comportamento sensorial de quem os constrói e de quem os habita, pelo que se 

tentarmos resolver “os problemas levantados pela renovação das cidades e pelo 

excesso demográfico urbano, é essencial sabermos como as populações em causa 

percepcionam o espaço e de que sentidos se servem para o organizar” (Hall, 1986, 

p.168) 

 

“Por tradição, os arquitectos preocupam-se essencialmente com a orgnização visual” 

(Hall, 1986, p.125), estando quase alheios ao facto de que “o indivíduo transporta 

consigo esquemas internos de espaço de estrutura fixa, aquiridos no início de vida 

(Hall, 1986, p.125). É essencial compreender que o espaço de carácter fixo constitui o 

molde que afeiçoa uma boa parte do comportamento humano: “damos forma às 

nossas construções, as quais, por sua vez, nos dão forma a nós” (Hall, 1986, p.125). 

O Homem, de facto, é criador de uma dimensão nova, a dimensão cultural, 

relacionando-se com esta, através de uma modelagem recíproca. Criando o biótopo, o 

homem determina, aquele que vai ser.   

 

Há que ter em conta, quando se modela uma cidade, as necessidades proxémicas do 

homem que a habita. A reconstrução das cidades deverá assentar no reconhecimento 

da identidade dos numerosos mundos sensoriais, dos diferentes grupos étnicos. 

Dever-se-á rever a concepção da condição humana, estando atento à tradução das 

                                                
18 Commission for Architecture and the Built Environment  (UK) 
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mensagens silenciosas. 

 

Do mesmo modo, a cidade formal, vivendo sob uma condição ditada pela era 

informacional, necessita de respostas contemporâneas. 

Hoje, a extensão da distância social, criada pela tecnologia, transforma a estrutura da 

cidade. A evolução do homem foi marcada pelo desenvolvimento dos receptores à 

distância, a vista e o ouvido, com a evolução dos sistemas de comunicação. O 

telefone e, especialmente, a internet, alongaram a distância social do homem, 

permitindo integrar as actividades de grupos muito afastados, ao mesmo tempo que 

revogam as relações pessoais. 

Ou seja, os cabos que nos indicavam o caminho para encontrar pessoas na Roça, 

são, na cidade formal, as linhas que prolongam a distância entre elas19. 

 

Como se pode caracterizar a dualidade subterrânea entre a cidade formal e a cidade 

informal? Como se estruturam as suas regras implícitas?  

Para responder a esta pergunta, tomaremos como base, os conceitos de Liso e 

Estriado, desenvolvidos por Deleuze e Guatari, no seu livro, “Milles Plateaux”.  

 

 

                                                
19  Este pensamento sobre as distâncias existentes na cidade formal está contemplado no filme 
“Medianeras”, escrito e dirigido por Gustavo Taretto, 2011, Buenos Aires 
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3.2. LISO E ESTRIADO 
 

 

 
Ilustração 45 – “A Line made by Walking Richard Long”, 1967, England (Richard Long, 2011)  

 

 

Se existe um movimento subterrâneo que determina o genius locci e as geografias 

culturais, que tipo de naturezas nele podemos distinguir? Tendo em vista a subjacente 

dualidade do morro e do asfalto, da cidade informal e da cidade formal, como se 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 

 

101

caracterizam os movimentos que as contêm? Quais as suas coordenadas, tempo, 

trajectos, geometria ou, ainda, estética? Como se gerem os seus pontos, linhas, 

superfícies e volumes? 

 

“O espaço liso e o espaço estriado, o modo nómada e o modo sedentário, [a cidade 

formal e a cidade informal], não são da mesma natureza”. (Deleuze; Guatari, 2007, p. 

603). Apesar da difícil distinção entre eles, podemos dizer, a priori, que existem 

diferentes ordens, concretas ou abstractas, entre ambos.  

Na primeira, o limite opera entre o interior das peles, pois existe um atravessamento, 

uma construção com o tempo. Na segunda, esta graduação é ignorada para fazer-se 

formal, pois é pré-determinada.  

Assiste-se, pois, no gesto de “sair de casa”, a um tratamento diferente do limite. 

Esta distinção deve-se, sobretudo, ao tempo de construção, o tempo que é 

determinado no intervalo de cada um dos sucessivos intrincamentos, caso cresçam de 

uma forma rizomática, ou, pelo  contrário, arboresca e hierarquizante. 

Para o sublinhar, chamamos as palavras de Italo Calvino: 

 
[�]Cidades felizes e cidades infelizes? Não é nestas duas espécies que faz sentido 

dividir as cidades, mas em duas outras: aquelas cidades que continuam, através dos 

anos e das transformações, a dar forma aos seus desejos; e aquelas em que os 

desejos ou anulam a cidade ou são por ela anulados. (Calvino, 1995, p.37) 

 

O desenvolvimento da cidade informal, espaço liso por excelência, vai crescendo de 

forma intrincada, dentro dos intervalos que se fazem som. Como espaço nómada, 

onde o domínio público é predicado, os pontos estão subordinados ao trajecto naquele 

vector designado por Deleuze de vestuário-tenda-espaço do fora 20 . Os pontos 

construídos no espaço liso do público, são intrincados pela sistemática aglutinação, 

para depois se devolverem dentro de um discurso intersticial. Ao contrário, na cidade 

formal, há uma menor liberdade de apropriação do espaço público pelo seu cidadão e, 

por conseguinte, menos movimentos de territorialização e intricamento. 

 

Se por vezes, podemos marcar uma oposição simples entre os dois tipos de espaço, 

                                                
20 linha directiva da progressão dos limites do corpo, posteriores ao corpo, no sentido do interior para o 
exterior, no movimento do corpo abrigo ao abrigo do corpo. (Gilles Deleuze e Felix Guatari, 2007, p. 608) 
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outras vezes devemos indicar uma diferença muito mais complexa, que faz com que 

os termos sucessivos das oposições consideradas não coincidam inteiramente. Outras 

vezes ainda, devemos lembrar que os dois espaços só existem, de facto, graças às 

misturas entre si: o espaço liso não pára de ser traduzido, transvertido num espaço 

estriado; o espaço estriado é constantemente revertido, devolvido a um espaço liso: 

“Há, pois, um conjunto de questões simultâneas: as oposições simples entre os dois 

espaços; as diferenças complexas; as misturas de facto e passagens de um para o 

outro; as razões da mistura que não são de todo simétricas e que fazem que se passe 

ora do liso para o estriado, ora do estriado para o liso, por movimentos 

complementares [�]” (Deleuze; Guatari,, 2007, p. 604). 

Deleuze e Guatari apresentam-nos modelos que representam aspectos variáveis dos 

dois espaços e das suas relações. Vamos atravessar estes modelos e, 

simultaneamente, construir as duas naturezas de cidade – formal e informal - 

dissecando-as para depois as misturar. 

 

Num plano paralelo ao modelo tecnológico de Deleuze e Guatari (2007, p. 603-607), 

um tecido urbano formal apresenta, em princípio, um certo número de características 

que permitem defini-lo como espaço estriado. 

Em primeiro lugar, é construído “por duas espécies de elementos paralelos, uns 

verticais e outros horizontais que se entrecruzam perpendicularmente” (Deleuze; 

Guatari, 2007, p. 604), um que se refere ao desenho de divisão das propriedades; e 

outro que se representa pela altimetria dos edifícios. Em segundo, as duas espécies 

de elementos não têm a mesma função: uns são fixos e os outros são variáveis. Em 

terceiro lugar, um tal espaço estriado é necessariamente delimitado, fechado de um 

lado pelo menos: o tecido formal das cidades já está estipulado no desenho do chão, 

só podendo crescer, teoricamente, em altura. Por fim, um tal espaço apresenta 

necessariamente um avesso e um direito21, um lado interior e privado e um outro 

exterior e público. 

 

Em contraponto, a cidade informal procede de modo diferente, como um anti-tecido. 

                                                
21 Curiosamente, o “Pocket House” de Martin Ruiz de Azua, dentro da própria transgressão de limite que 
evoca, joga com estes elementos. Pois o seu abrigo, que pode instalar-se facilmente num espaço público, 
possibilita a escolha de dois lados de tecido, avesso e direito, caso se procure uma maior ou menor 
privacidade em relação ao exterior. 
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Não implica nenhum desprendimento de fios, nenhum entrecruzamento, mas apenas 

um encadeamento de fibras, obtido por um pisoamento como acontece, por exemplo 

na técnica do feltro (ao rolar alternativamente o bloco de fibras para frente e para trás). 

Traduz-se em micro camadas de movimentos que se encadeiam. É infinito e aberto, 

ilimitado em todas as direcções; não tem avesso nem direito. Não tem centro, e, 

qualquer hiato existente entre edificações22, tem a potencialidade de se desenvolver 

numa nova edificação, que não corresponde, necessáriamente, a espaços privados ou 

públicos.  

 

No espaço liso, a forma como se trabalha o tempo, sem pré-determinacão ou controlo, 

é considerado de grande importância pelos autores: Aludem a um texto de Faulkner: 

“Ela trabalhava nele há quinze anos, levando-o para todo o lado com ela num informa 

saco de bordado que continha toda uma colecção de pontas de tecido de cor, de todas 

as formas possíveis. Nunca podia decidir-se a dispô-las segundo um modelo definitivo, 

é por isso que as deslocava, voltava-as a colocar, reflectia, deslocava-as e colocava-

as de novo como as peças de um jogo de paciência nunca terminado sem recorrer à 

tesoura, alisando com os dedos moles�”(Faulkner apud Deleuze; Guatari, 2007, p. 

606).  

O espaço liso não quer dizer homogéneo. Pelo contrário, é um espaço amorfo, 

informal e que se desenvolve ao longo do tempo. 

 

Deleuze e Guatari, exemplificam esta dicotomia tecnológica com a forma como se faz 

o tricot (as agulhas tricotam um espaço estriado, tendo uma das agulhas um papel de 

cadeia e a outra o papel de trama) e, por outro lado, a forma como se faz o crochet 

(com o qual se abre a possibilidade de traçar um espaço aberto em todas as 

direcções, prolongável em todos os sentidos, se bem que este espaço tenha ainda um 

centro). 

 

Pois, no sedentário, “o tecido-vestuário e o tecido-tapeçaria tendem a anexar ora o 

corpo, ora o espaço exterior à casa imóvel: o tecido integra o corpo e o fora num 

espaço fechado” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 605). Enquanto que o tecer do nómada 

“indexa o vestuário e a própria casa ao espaço de fora, ao espaço liso aberto, onde o 

                                                
22 Os limites fluem, de forma intersticial, como no Grande Vazio 
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corpo se move” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 605).  

 

Mas mais significativo é a condição contemporânea das cidades, com os seus 

acréscimos de tecido sucessivos e infinitos, correspondentes a um patchwork: pode 

apresentar temas equivalentes, simetrias, ressonâncias que o aproximam da cidade 

formal, mas, pela justaposição de várias camadas temporais, já não é em nada 

constituída da mesma forma: não há centro, não há um motivo de base nem é 

composta por um elemento único, como veremos mais à frente. 

 

Será também interessante analisar o modelo musical apresentado pelos autores 

(Deleuze; Guatari, 2007, p. 607-608), pois põem em evidência, a distinção entre um 

espaço ocupado por ritmo - alternância de sons no tempo e no espaço - préviamente 

configurado; e aquele que se vai ocupando, seguindo necessidades aparentemente 

arbitrárias, mas que, sobretudo, dando prioridade ao vector temporal e articulando, em 

tempo real, melodia e harmonia. 

 

Dizem que foi Pierre Boulez o primeiro que desenvolveu um conjunto de oposições 

simples e de diferenças complexas, mas também correlações recíprocas não 

simétricas entre espaço liso e espaço estriado. Desenvolveu-as para dar conta, 

simultaneamente, da distinção abstracta e das misturas concretas.  

Boulez diz que “num espaço-tempo liso ocupa-se para contar e que num espaço-

tempo estriado, conta-se para ocupar” (apud Deleuze; Guatari, 2007, p. 607). 

Esclarece a diferença entre multiplicidades não métricas e multiplicidades métricas, 

entre espaços direcionais e espaços dimensionais, tornando-os sonoros.  

 

Assim, podemos concordar, que a cidade estriada conta-se para ocupar e a cidade 

lisa, ocupa-se para contar: 

 

A primeira, é definida por um padrão. As frequências são distribuidas nos intervalos, 

entre cortes. O módulo (o módulo habitacional, por exemplo) é a razão da distribuição 

dos cortes e intervalos. Razão que pode ser constante e fixa, ou ser variável, regular 

ou irregularmente. 

O estriado é o que se entrecruza de fixas e de variáveis, o que ordena e faz suceder 

formas distintas, o que organiza as linhas melódicas horizontais e as linhas 
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harmónicas verticais. 

 

A segunda, é irregular e não determinada, podendo efectuar-se onde se quer. As 

frequências repartem-se estatisticamente, sem corte, pois não há modulo pré-

configurado. Ela faz-se estatística, pois baseia-se em teorias probabilísticas para 

explicar a frequência da ocorrência de eventos (tanto em estudos observacionais 

quanto em aleatoriedade ou previsão de fenómenos futuros). 

No liso estamos perante a variação contínua. É a expressão do desenvolvimento 

contínuo da forma, a fusão da harmonia, a arte de criar e relacionar acordes. Constrói-

se com o traçado da diagonal, entre o vertical e o horizontal, com a melodia, dando 

benefício à libertação de valores propriamente rítmicos. 

“Num espaço liso sem corte nem módulo, pode-se dizer que não há intervalo? Ou 

então, pelo contrário, não se tornou tudo intervalo, intermezzo?” (Deleuze; Guatari, 

2007, p. 608). 

 

Se o liso é um espaço de expressão, de improviso, de nomos; o estriado, o logos23, 

tem sempre uma determinação prévia (uma oitava, por exemplo). A preocupação de 

Boulez está na comunicação destas duas espécies de espaço, no modo como actuam 

as suas alternâncias e sobreposições: 

 
[...] como é que um espaço liso fortemente dirigido poderá se confundir com um espaço 

estriado; como um espaço estriado, em que a distribuição estatística das alturas é 

igual, terá tendência a confundir-se com um espaço liso? Como é que uma oitava pode 

ser substituída por escalas não octaviantes reproduzindo-se segundo um princípio de 

espiral? Como é que a textura pode ser trabalhada de maneira a perder os seus 

valores fixos e homogéneos para se tornar num suporte de deslizamento no tempo, de 

deslocações nos intervalos? (Deleuze; Guatari, 2007, p. 608). 

 

Podemos comparar estas composições ao exercício dos Ramtv24, ao debruçarem-se 

numa composição de Le Corbusier para a depois fragmentarem-na e construirem um 

                                                
23 O termo grego nomos tem significados diferenciados, consoante se distinga, na filosofia grega, da polis, 
do logos ou da physis. Neste caso – nomos vs logos - temos o logos que define as leis do Estado e o 
nomos que se refere a um código de conduta (não legislado).  No contexto deleuziano, esta oposição 
representa a distinção entre as ciências consideradas menores e as ciências eruditas. (Holland, 2004, p. 
21-23) 
24 Projecto comtemplado no Capítulo 2.3.2. “Outras transgressões”. 
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sentido novo. Não fazem do estriado liso? 

E não é também o que Cage e Cuningham faziam ao não obedecer às pulsações da 

música a não ser em pontos estruturais? 25 

 

Para uma história do crescimento e da natureza, analisamos as características que se 

formam e se modelam reciprocamente, através do modelo maritimo apresentado por 

Deleuze e Guatari (2007, p. 608-613). 

Como se desenham os pontos, linhas, superfícies e volumes no espaço liso e no 

espaço estriado? 

 

No espaço estriado, os trajectos têm tendência a ser subordinados aos pontos: vai-se 

de um ponto para outro. As paragens são pontos subordinados ao percurso. A linha é 

uma dimensão, uma determinação métrica e o espaço é, por conseguinte, também 

dimensional e métrico.  

O espaço estriado é ocupado por formas pré-configuradas e estabelecidas. É o espaço 

de propriedades e de percepções, maioritariamente ópticas. 

No estriado, inversamente ao liso, a linha está entre dois pontos e a sua natureza é 

dimensional, dá-se em intervalos fechados. A superfície é repartida, segundo 

intervalos determinados, segundo cortes atribuídos. 

 

No liso é o inverso, os pontos estão subordinados ao trajecto, ao estilo do “Barão 

Trepador” de Italo Calvino. Está já no vector vestuário-tenda-espaço do fora dos 

nómadas. É a subordinação do habitat ao percurso, ao movimento de migração para 

os centros urbanos, a conformação do espaço de dentro ao espaço de fora: a tenda, o 

iglo, o abrigo.  

No liso, como no estriado, há paragens e trajectos, mas no espaço liso, é o trajecto 

que arrasta a paragem e o intervalo é que é a substância. 

No espaço liso, a linha é um vector, uma direcção. É um espaço construído por 

operações cirúrgicas ou mudanças de direcção. Estas mudanças de direcção podem 

ser devidas à natureza mesmo do percurso ou à variabilidade da finalidade, do ponto a 

atingir, como os habitantes da cidade informal que constroem em qualquer lugar vago 

no tecido urbano.  

                                                
25 Descritos no capítulo 2.1.” O Grande Vazio”. 
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O espaço liso é direcional, não dimensional e não métrico. Ocupado por acontecimentos 

ou hecceidades26 muito mais do que por coisas formadas e apreendidas. É um espaço 

de afectos e, por conseguinte, a percepção dominante é háptica.  

O ponto, no espaço liso, está entre duas linhas. A natureza da linha é direccional, 

constrói-se em intervalos abertos. A superfície distribui-se em espaço aberto, segundo 

frequências e ao longo do percurso. 

 

Enquanto que no estriado as formas organizam uma matéria, no liso os materiais 

assinalam forças. “É um espaço intensivo em vez de extensivo, de distâncias e não de 

medidas. Spatium intenso em vez de Extensio. Corpo sem órgãos, em vez de 

organismo e de organização” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 609). 

Mas por mais simples que seja, a oposição não é facilmente situável: 

 
Foi na navegação em alto mar que se fez a estriagem dos mares. O espaço marítimo 

estriou-se em função de duas aquisições, astronómica e geográfica: o ponto que se 

obtém por um conjunto de cálculos a partir de uma observação exacta dos astros e do 

Sol; o mapa que entrecruza os meridianos e os paralelos, as longitudes e a s latitudes, 

quadriculando deste modo as regiões conhecidas ou desconhecidas, como na tabela 

periódica de Mendeleiev (Deleuze; Guatari, 2007, p. 609). 

 

O liso e o estriado confrontam-se no mar e a estriagem se estabelece 

progressivamente:   

 

Antes da referenciação das longitudes há toda uma navegação nómada, empírica e 

complexa que faz intervir os ventos, os ruídos, as cores e os sons do mar; depois uma 

navegação direcional, pré-astronómica e já astronómica que procede com uma 

geometria operatória, só opera ainda por latitude, sem possibilidade de “fazer o 

ponto”[�] e os progressos desta navegação astronómica primitiva, nas condições 

especiais em latitude no Oceano Índico, depois nos circuitos elípticos do Atlântico 

(espaços rectos e curvos). É como se o mar tivesse sido, não só o arquétipo dos 

espaços lisos, mas o primeiro desses espaços a sofrer uma estriagem que o ganhava 

progressivamente e o quadriculava aqui e ali, e de um lado, depois no outro [...] 

Instalou-se cada vez mais um dimensional que se sobrepunha a um direcional 

(Deleuze; Guatari, 2007, p. 610). 
                                                
26  Termo recuperado pelo heideggerianismo, que designa o caráter particular, individual, único de um 
ente, que o distingue de todos os outros. 
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Há, portanto, uma estriagem que vai servir algures. O que não contradiz uma outra 

hipótese, de dois movimentos não simétricos, um que estria o liso, mas outro que volta 

a dar liso a partir do estriado: no fim da sua estriagem, o mar volta a dar uma espécie 

de espaço liso, ultrapassando todo o quadriculado, inventando um neonomadismo, o 

que esboçaremos sobre os sistemas dinâmicos mais adiante. 

 

Do mesmo modo, não se pode limitar a opôr imediatamente o solo liso do criador-

nómada e a terra estriada do cultivador sedentário:  

 
É evidente que o camponês, mesmo sedentário, participa plenamente do espaço dos 

ventos, das qualidades sonoras e tácteis. Quando os gregos antigos falavam do 

espaço aberto ou nomos27, não delimitado, não partilhado, campo pré-urbano, flanco 

de montanha, planalto, estepe, não o oponham à cultura, que pode, pelo contrário, 

fazer parte deles, eles oponham-no à polis, à cidade, à vila. (Deleuze; Guatari, 2007, p. 

611). 

 

Porque desde os tempos mais antigos, o neolítico e mesmo o paleolítico, a cidade é 

que inventa a agricultura: é sob a acção da cidade que o agricultor e o seu espaço 

estriado, se sobrepões ao agricultor em espaço liso. 

 

Ao contrário do mar, a cidade formal é o espaço estriado por excelência, mas do 

mesmo modo que o mar é o espaço liso que se deixa estriar, a cidade seria a força da 

estriagem que volta a dar, volta a praticar por todo o lado o espaço liso, fora dela 

própria, mas dentro dela própria também. Eis como os espaços liso saem da cidade, 

numa resposta combinada entre liso e estriado, que se volta contra a cidade: imensos 

bairros de lata, de nómadas, resíduos de metal e de tecido, patchwork, que já nem 

sequer estão relacionados com as estriagens da moeda, do trabalho, do habitat.  

 

Em suma, “viagem-árvore e viagem–rizoma” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 612). O que 

                                                
27 Como já referimos, o termo grego nomos tem significados diferenciados, consoante se distinga, na 
filosofia grega, da polis, do logos ou da physis. Neste caso – nomos vs polis - temos a polis que se 
encerra no espaço interior dos limites da cidade e o nomos que se refere ao espaço de fora destes limites 
(originalmente espaços de pasto) e que já não se encontra sujeito às leis nem ao modo de organização 
da cidade. No contexto deleuziano, o nomos também circunscreve um modo de ocupação do território, 
característico dos povos nómadas. (Holland, 2004, p. 21-23) 
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distingue as viagens não é a qualidade objectiva dos lugares, nem a quantidade 

mensurável do movimento, mas o modo de espacialização, a maneira de ser no 

espaço, de estar no espaço, como Edward T. Hall indica. 

Hoje, a vivência contínua da confrontação do liso e do estriado, das passagens, das 

alternâncias e sobreposições, fazem renascer a cidade contemporânea. 

 

Vamos, agora, percorrer o modelo matemático (Deleuze; Guatari, 2007, p. 613-620): 

 
Aconteceu-nos muitas vezes encontrar todas as espécies de diferenças entre os dois 

tipos de multiplicidades: métricas e não-métricas, extensivas e qualitativas; centradas e 

acentradas; arborescentes e rizomáticas; numerárias e chatas; dimensionais e 

direcionais; de massa e de matilha; de grandeza e de distância, de corte e de 

frequência; estriadas e lisas: não só o que povoa o espaço liso é uma multiplicidade 

que muda de natureza ao dividir-se – por exemplo, as tribos no deserto: distâncias que 

se modificam sem cessar – mas o próprio espaço liso, deserto, estepe, mar, gelo, é 

uma multiplicidade deste tipo, não métrica, acentrada, direccional, etc. (Deleuze; 

Guatari, 2007, p. 615). 

 

Há, pois, duas espécies bem diferentes de multiplicidades, uma qualitativa e de fusão, 

contínua; outra, numérica, homogénea. 

 

O espaço estriado, lugar da geometria euclidiana, mede-se sob a forma de grandezas. 

Um sistema de extrema rigidez, pois não se pode dividir, no sentido em que não se 

pode mudar de uma grandeza para outra.28 

Nele há uma correlação que constitui a ciência maior, entre a geometria e a aritmética, 

a geometria e a álgebra, no seio das multiplidades métricas. O seu número numerado 

que aponta para o espaço estriado. 

 

Em contrapartida, o espaço liso, mede-se sob a forma de distância, pois as distâncias 

deixam-se dividir. 

As suas multiplicidades não métricas, apontam para uma geometria menor, puramente 

operatória e qualitativa, onde o cálculo é necessariamente muito limitado, onde as 

                                                
28  Por exemplo, uma temperatura ou uma velocidade, não são a soma de duas temperaturas ou 
velocidades mais pequenas. Descrição sobre o modo como “Meinong e Russell invocavam a noção de 
distância, e opondo-se à de grandeza (magnitude)” (Gilles Deleuze e Felix Guatari, 2007, p. 614). 
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operações são locais, não pertencem a um plano de referências. No entanto, esta 

“inferioridade”29 só é aparente; porque não está dependente de uma “geometria quase 

analfabeta” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 617), que, por sua vez, torna possível uma 

independência do número que já não tem por função medir grandezas, mas sim que 

mede distâncias. O número distribui-se ele próprio no espço liso, já não se divide sem 

mudar de natureza de cada vez, sem mudar de unidade. É um número articulado, 

nómada, direccional, ordinal; um número numerante, que aponta para o espaço liso.  

O espaço liso é o lugar da geometria reumanniana30, onde cada vizinhança é, pois, 

como um pequeno espaço euclidiano, mas a ligação de uma vizinhança à vizinhança 

seguinte não é definida e pode fazer-se de uma infinidade de maneiras. O espaço de 

Riemann mais geral apresenta-se, paralelamente ao patchwork, deste modo: 

 
[�] uma colecção amorfa de bocados justapostos sem estarem ligados uns aos outros, 

e é possivel definir esta multiplicidade independentemente de qualquer referência a 

uma métrica por condições de frequência ou antes de acumulação, valendo como um 

conjunto de vizinhanças, condições completamente distintas daquelas que determinam 

os espaços métricos e os seus cortes. (Deleuze; Guatari, 2007, p. 617).  

 

O espaço liso é topográfico. 

 

                                                
29 Deleuze e Guatari são apologistas que a ciência menor não cessará de enriquecer a maior, ao 
comunicar-lhe “a sua intuição, o seu andamento, a sua itinerância, o seu sentido e seu gosto da matéria, 
da singularidade, da variação, da geometria intuicionista e do número numerante” (Deleuze; Guatari, 
2007, p. 616). 
30  A geometria riemaniana é um ramo da geometria diferencial. Estuda a construção de ângulos, 
curvaturas, superficies e volumes. Construída ponto a ponto, dá-nos a ideia dum percurso num labirinto 
que se vai desvendando. Um espaço riemaniano pode ser expresso em termos matemáticos, através de 
simples fórmulas, que nos dizem para começar num determinado ponto, direccionando-nos para o ponto 
seguinte. Percorrendo ponto a ponto, pela descrição da formula, e fazendo intervalos entre pontos cada 
vez mais próximos, conseguimos construir uma superfície. A superfície riemaniana não é lisa, mas 
ondulante como um deserto ou o mar.(Wikipedia, 2013) 
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Ilustração 46 – “Indicações de um percurso”, esquiço  
 

 
Ilustração 47 – "O acordo - o percurso"31, Fabiano Gonper, 2009 (Bienal 

de S.Paulo, 2010) 

 

E, no entanto, encontramos sempre uma necessidade dissimétrica de passar do liso 

ao estriado, como do estriado ao liso. Se é verdade que a geometria itinerante e o 

número nómada dos espaços lisos não param de inspirar a ciência real do espaço 

estriado, inversamente, a métrica dos espaços estriados é indispensável para traduzir 

os estranhos dados de uma multiplicidade lisa. 

                                                
31 Desenho integrado na série “Desenhos Secretos“ (2004-2009), constituídos por diversas camadas que se 

relacionam ao mesmo tempo que apelam a outros traços que o autor vai sobrepondo. 
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 “Ora, traduzir não é um acto simples: não basta substituir o movimento pelo espaço 

percorrido [�] consiste, sem dúvida, em dominar, em sobrecodificar, em amestrar o 

espaço liso, a neutralizá-lo, mas também a dar-lhe um meio de propagação, de 

extensão, de refracção, de renovação, de aumento, sem o qual morreria talvez por si 

mesmo” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 617, 618) 

 

É um canal em movimento, sem princípio nem fim e numa troca constante e 

simultânea. Talvez seja necessário salientar que “qualquer progressão se faz por e no 

espaço estriado, mas todo o devir está num espaço liso”. (Deleuze; Guatari, 2007, p. 

618). 

Poder-se-ia dar uma definição matemática muito geral dos espaços lisos, através dos 

objectos fractais de Benoît Mandelbrot, referidos pelos autores. Também no espaço 

liso da favela, pela liberdade de ocupação de qualquer espaço sem pré-aviso, assiste-

se a uma alternância de escalas, alietoriamente progressiva, na medida do fractal. 

 

O modelo físico (2007, p. 620-624) de Deleuze e Guatari, por seu turno, remete-nos ao 

caso de estudo que apresentaremos no capítulo 3 – COAR  - do qual interessar-nos-á 

salientar a seguinte questão: como um espaço formal pode escapar aos limites da sua 

estriagem? 

 

Por fim, analisaremos o modelo estético (Gilles Deleuze e Felix Guatari, 2007, p. 625-

633): 

Primeiramente é focada a visão aproximada em contraponto com a visão afastada. 

Faz-nos deambular entre o que é a percepção da realidade de um vale e a percepção 

dessa mesma realidade de uma montanha, entre o labirinto e a pirâmide no paradoxo 

de Bernard Tchumi (1998, p. 29), entre o que é a realidade da experiência e a 

realidade da razão. Deambulamos, também, no espaço táctil, ou, antes, no espaço 

háptico, na diferença com o espaço óptico. “Háptico é uma melhor palavra do que 

táctil, visto que não opõe dois órgãos dos sentidos, mas deixa supor que o olho pode 

ter por si só uma função que não é óptica.” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 626). 

Feldenkrais também já nos falou destas percepções que transformam o modo de olhar 

a Rocinha, a nossa cidade lisa. Pois lá, o espaço visual é tão denso que se anula para 

dar lugar aos outros sentidos: o cheiro, o som, a tensão dos corpos quando nos 

aproximamos de uma figura armada, são percepções que nos permitem um retorno à 
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percepção da infância, nas palavras de Feldenkrais ou à múltipla percepção, ilustrada 

nas montanhas de Cézanne, enunciadas por Merleau-Ponty. 

 

O espaço liso háptico e de visão aproximada é a variação contínua das suas 

orientações, das suas referências e das suas ligações. As orientações não têm 

constante, mas mudam segundo as vegetações, as ocupações, as precipitações 

temporárias. As referências não têm um modelo visual que possa trocá-las entre si e 

reuni-las numa classe de inércia, atribuível a um observador imóvel externo. As 

ligações não implicam nenhum espaço ambiente no qual a multiplicidade estaria 

mergulhada, que daria uma invariância às distâncias; constituem-se, pelo contrário, 

segundo diferenças ordenadas que fazem variar intrinsecamente a divisão de uma 

mesma distância. É efémero. 

 

Pelo contrário, define-se o espaço estriado com as exigências de uma visão afastada: 

constância da orientação, invariância da distância por troca das referências de inércia, 

ligação por imersão num meio ambiente, constituição de perspectiva central. 

 

Quando invocamos uma dualidade primordial do liso e do estriado é para dizer que as 

diferenças háptico-óptico, visão-próxima e visão-longínqua, são elas próprias 

subordinadas a esta distinção.  

 
Não se definirá o háptico pelo fundo imóvel, o plano e o contorno, porque é um estado 

misto onde o háptico serve para estriar, e já não serve componentes lisas só para as 

converter noutro espaço. A função háptica e a visão próxima supõem, antes de mais, o 

liso que não comporta nem fundo, nem plano, nem contorno, mas mudanças 

direcionais e ligações de partes locais (Deleuze; Guatari, 2007, p. 630). 

 

Tal como acontece na técnica head to head. Inversamente, a função óptica não se 

limita a aumentar a estriagem a um novo ponto de perfeição, ao atribuir-lhe um valor e 

um alcance universais imaginários; “está também apta a voltar a dar liso, ao libertar a 

luz e ao modular a cor, restituindo uma espécie de espaço háptico aéreo que constitui 

o lugar  não limitado da interferência dos planos” (Deleuze; Guatari, 2007, p. 630). Em 

suma, o liso e o estriado têm, primeiro, de ser definidos por eles próprios, antes que 

deles decorram as distinções relativas do háptico e do óptico, do próximo e do 
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afastado. Enfim, dividir para depois misturar.  

 

 
Ilustração 48 – "Cidade Formal”, (Dan O'Reilly, 2008) 

 

 
Ilustração 49 – "Cidade informal"  (Marcello G., 2012) 

 

É assim, nestas circunstâncias, que adquire ainda maior relevância a valorização da 

alteridade urbana32: nomos contra polis.  É assim que temos o espaço liso do nómada, 

o fora da cidade (nomos), contra o espaço estriado do sedentário, o dentro da cidade 

(polis). São, portanto, espaços-tempos diferentes, com duas lógicas distintas, mas 

que, no entanto, podem coexistir: em vez de nomos contra polis poderíamos pensar 

em nomos na polis, ou seja, na lógica nómada dentro do espaço estriado por 

                                                
32 Alteridade (ou outridade) é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o homem social 
interage e interdepende do outro. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a 
existência do "eu-individual" só é permitida mediante o contacto com o outro (Wikipedia, 2013). 
Designamos por “alteridade urbana” à coexistência diferenciada das cidades formal e informal em paralelo 
ao nomos vs polis deleuziano. 
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excelência. Como se poderia dar o potencial nómada no espaço estriado da cidade, se 

ele diz respeito à constituição de um espaço liso, ao modo de agir de Abramovic, Azúa 

ou Gaia (como já vimos). 

Os nómadas de hoje, são aqueles que experimentam a cidade, que se preocupam 

mais com as práticas, acções e percursos, do que com as representações, 

planificações ou projeções (à semelhança das propostas do movimento 

situacionista33). Ele não vê a cidade somente de cima, a partir da visão de um mapa, 

mas experimenta-a de dentro; ele inventa a sua própria cartografia a partir da sua 

experiência itinerante. Essa postura crítica em relação à apreensão e compreensão da 

cidade já constitui, por si só, outro tipo de historiografia (ou de escrita da história) não 

linear e em movimento constante. 

 

In the nature of things:  

Art about mobility, lightness and freedom   

 Simple creative acts of walking and marking   

about place, locality, time, distance and measurement.    

Works using raw materials and my human scale  

in the reality of landscapes. 

Ilustração 50 – Sem titulo, escritos de Richard Long (Richard Long, 2013) 

 

                                                
33 A Internacional Situacionista foi um movimento internacional de cunho político e artístico. O movimento, 
muito activo no final da década de 1960, aspirava por grandes transformações políticas e sociais através 
de práticas na cidade como aquelas a que chamavam de deriva. No “Potlacht” de Novembro de 1954, 
Debord e Fillon escreveram: “As grandes cidades são favoráveis à distração que chamamos de deriva. A 
deriva é uma técnica do andar sem rumo. Ela se mistura à influência do cenário. Todas as casas são 
belas. A arquitetura deve se tornar apaixonante. Nós não saberíamos considerar tipos de construção 
menores. O novo urbanismo é inseparável das transformações econômicas e sociais felizmente 
inevitáveis. É possível se pensar que as reinvidicações revolucionárias de uma época correspondem à 
idéia que essa época tem da felicidade. A valorização dos lazeres não é uma brincadeira. Nós insistimos 
que é preciso se inventar novos jogos” (apud Jacques, 2003) 
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Escreve-se a história, mas ela sempre foi escrita do ponto de vista dos sedentários e 

em nome de um aparelho unitário de Estado. Pois nunca a história compreendeu o 

nomadismo (Deleuze; Guatari, 2007, p.47). O mapa da cidade do Rio de Janeiro, 

aquele que é apresentado a quem lhe desconhece a geografia, não contempla as 

favelas, passando-as por manchas verdes, quase como parques naturais, como se 

nem abrigassem mais de metade da população carioca. 

Assim como, de forma simultânea à história das cidades, podemos falar de uma 

história do nomadismo, ou melhor, como diriam Deleuze e Guattari, de uma 

nomadologia, mais próxima da geografia do que da história. Pois os nómadas urbanos 

não deambulam mais pelos campos abertos, mas pela própria cidade grande. Fazem a 

experiência da metrópole moderna e recusam o controlo disciplinar dos planos 

modernos. Eles denunciam, directa ou indirectamente, os métodos de intervenção dos 

urbanistas e defendem que as ações na cidade não podem se tornar um monopólio de 

especialistas sedentários. 

Dentro desta linha de raciocínio, também podemos aludir a um modelo lúdico de 

Deleuze e Guatari: o espaço liso do go, contra espaço estriado do xadrez. Nomos do 

go contra o estado do xadrez. É que o xadrez codifica e descodifica o espaço, 

enquanto o go procede de modo inteiramente diferente, territorializa-se e 

desterritorializa-se34, com uma outra justiça, um outro movimento, um outro espaço-

tempo. 

Também, poderíamos desenhar as bases para um modelo de limite, o nosso espaço 

de estudo, contentor de espaço e de tempo, que allude às trajectórias de Monsieur 

Hulôt35, no gesto simples de sair de casa. A partir deste gesto procura-se relacionar e 

diferenciar duas linguagens distintas dentro do ponto de vista do limite: o limite liso 

com tempo e espaço, o limite percorrível e topográfico e o limite estriado com tempo e 

espaço 0, o limite de ruptura, que faz uma clivagem entre os universos privado e 

público. O primeiro tem um carácter efémero, pois circunscreve-se num continuum de 

movimento, enquanto que o segundo, perene, foi pré-configurado para se consolidar. 

                                                
34 Numa entrevista de Claire Parnet, “L’Abécédaire de Gilles Deleuze”, Deleuze explica que a noção de 
território está directamente ligada à desterrotorialização. É o que a expressão inglesa designa por 
Outlandish. O território só vale em função de um movimento através do qual se sai dele. Não há território 
sem um vector de saída e sem o esforço de reterritorializar em outra parte. 
35 No filme “Mon Oncle” de Jacques Tati, 1958 
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No entanto, apesar de fechado, hoje abre-se a uma nova realidade, a um movimento 

de alisamento, como por exemplo na dinâmica do projecto da Art Cell já referido, ou 

dentro das dinâmicas, a uma escala mais alargada, que iremos referir. 

Assim e através destas bases, de estruturação e comportamento, chegamos às 

dinâmicas organizacionais e suas estruturas inerentes que ditam a urbanidade 

contemporânea. 

O que chamaremos aqui de sistemas dinâmicos será, precisamente, a procura de um 

entendimento com essa lógica nómada – dos bandos, das margens, dos percursos, do 

movimento – que se poderia dar, a partir das experiências urbanas dos errantes36, na 

própria cidade.  

Trataremos, de seguida, de um outro tipo de ordem, complexa e aparentemente 

indisciplinada... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Como demonstra Michel de Certeau, o errante é aquele que inventa o quotidiano, reinventa modos de 
fazer, astúcias subtis e criativas, tácticas de resistência e de sobrevivência pelas quais se apropria do 
espaço urbano e assim ocupa o espaço público de forma anônima e dissensual. Para Michel de Certeau, 
são os “Praticantes Ordinários das Cidades”, como os “Homens Lentos” de Milton Santos ou os “Sujeitos 
Corporificados” de Ana Clara Torres Ribeiro. São, por fim, os novos nómadas urbanos.  



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 
 

119

4. CIDADE 
 

 

 

 
Ilustração 51 -  “Rocinha”, Filipe Balestra, 2005, Rio de Janeiro (Urban Nouveau, 2009) 

 

 

 

Chegámos à última esfera ontológica do nosso estudo. A cidade é o espaço público 

por excelência, o lugar da exaltação das diferenças.  

Desenhada para o Homem e pelo Homem, depara-nos, hoje, com um conjunto de 

layers temporais sobrepostos, tantos quanto a sua história pode contar, tantos quanto 

a sua geografia suportar. 

Ao atravessarmos as cidades sublinhamos percursos, circunscrevemos lugares, aos 

quais nos identificamos pela sua contemporaneidade ou nos reencontramos com 

símbolos do passado, ou ainda, da nossa memória. 

 

 “Criando esse mundo, o Homem determina, de facto, o organismo que vai ser.” (1986, 

p.15), disse T. Hall.  

Deleuze e Guatari, criaram conceitos e separaram os mundos, para depois misturá-
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los. 

 

Depois de termos estudado as naturezas do espaço liso e do espaço estriado, planos 

de suporte derivados da ekistica 1 , e, por conseguinte da cultura (ou de uma 

determinada atmosfera), interessa-nos agora, reflectir sobre essas misturas, ou seja, 

estudar o que poderá ser o espaço liso no estriado ou o estriado no liso, no plano 

concreto da cidade. 

 

Actualmente, estamos perante um infinito de movimentos, não sugeridos ou 

planeados, que já não se confinam a um espaço tangível, limitador e limitado, da 

realidade concreta, mas que nos remete para um espaço imaginário (ou antes virtual) - 

o mesmo da dimensão dançada - que é capaz de dissolver as fronteiras da 

corporeidade.  

A dissolução das fronteiras, já não pode entender-se como uma categoria isolada, mas 

sim como uma categoria cruzada com fronteiras difusas. Compreender uma situação 

urbana é compreender um lugar com características específicas, mas que está em 

relação com outros lugares, que, por sua vez, se relacionam entre si. Os territórios 

estão entrelaçados, em rede, em sistemas integrados nas infraestruturas da paisagem 

e das cidades, convertendo-se em articulações de paisagens e cidades entrelaçadas. 

 

Assim e tendo em conta o limite entre espaço público e privado, dentro da esfera 

ontológica da cidade, pretendemos aferir quais as regras implícitas das estruturas 

dinâmicas, da nomadologia2 e qual o impacto cultural nas intervenções de renovação 

urbana, quer estejam dentro de uma microcultura geográfica ou inseridas num 

movimento global. 

 

Interessa, sobretudo, debruçarmo-nos aqui, sobre o movimento de “alisamento”, pois é 

ele que promove um limite mais poroso, entre os espaços públicos e os espaços 

privados da cidade e, por conseguinte, a mobilidade. 

 

                                                
1 Ekistica – estudo dos modos de estabelecimento humano 
2 Nomadologia é um conceito desenvolvido por Gilles Deleuze e Félix Guatari no décimo segundo capítulo 
de “Mil Planaltos”. Em termos gerais, está associado ao espaço do nomos, aos nómadas e o seu estilo de 
vida. Neste texto, a expressão é utilizada para evocar os movimentos lisos, quer se constituam em 
espaços lisos ou o alisamento dos espaços estriados. 
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Assim, este capítulo estrutura-se em duas partes principais, correspondendo a quatro 

formas de concretizar este movimento: 

A primeira parte dedica-se ao “alisamento natural e biológico”, com base no estudo 

dos sistemas de organização dinâmica, uma dialéctica entre a tipologia e a topologia 

de multiplicidades. Este sistema é o denominador comum que está na origem de todos 

os movimentos de “alisamento” do território e é a condição sine qua non que está no 

fundamento da compreensão das cidades de hoje. A condição contemporânea que 

repercute um alisamento, espontâneo e aleatório, soma dos intrincamentos em rede, 

que envolvem todo o território terrestre. 

Transversalmente a este sistema, propomo-nos a desenhar a segunda parte do 

capítulo - de Groningen à Rocinha - que está dividido em dois momentos 

correspondentes a estas realidades geográficas e que correspondem aos nossos 

casos de estudo. Num primeiro momento, promovemos o que se poderá chamar de um 

“alisamento direccinado”, aquele que define as linhas de conduta para a reformulação 

de uma cidade delimitada. Debruça-se sobre a análise de uma proposta de intervenção 

urbana – City On A Roof -  que projecta esse mesmo “alisamento” na geografia 

estriada da cidade de Groningen. E, num segundo momento, analisamos a aldeia 

urbana da Rocinha, o movimento liso propriamente dito, que se enquadra na base dos 

cidades informais. 

 

Ainda e usando as palavras de Eduardo Chillida, questionamos: 

 “Ocupar um lugar e não ter medida: não será isto o espaço?” (Chillida, 2005, p. 77). 
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4.1. SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DINÂMICA  
 

 

 

 
Ilustração 52 -  “Boid, flight pattern” (doctorcrowd wordpress, 2005) 

 

 

 

 “Trataremos [então] aqui deste outro tipo possível de ordem mais indisciplinado e 

complexo”, parafraseando Manuel Gausa na introdução do seu texto “Sistemas y 

disposiciones dinámicos” (2001, p. 51). 

 

Uma ordem própria do que é hoje a condição contemporânea, plural e heterogénea, 

comprometida em articular, simultaneamente, informações dispersas, entrelaçadas ou 

diversas. Uma ordem paradoxal, irregular e ao mesmo tempo regulada, capaz de dar 

foco ao que é individual, não como coisa desvinculada, mas como parte integrante de 

um todo; como singularidade que se relaciona, que se faz superfície. Uma ordem 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 
 

123 

capaz de dar respostas, num só tempo, do local ao global, assim como no movimento 

contrário. (Gausa, 2001, p. 51) 

 

Desta condição, traduzir-se-ia um modo de apropriação dos sistemas dinâmicos que 

estruturam o nosso universo e que operam, não com resultados absolutos exactos e 

invariáveis, mas com combinações abertas de resultados. (Gausa, 2001, p. 51). 

 

Se fixarmos um momento instantâneo na trajectória do espaço-tempo de um sistema 

dinâmico, apercebemo-nos que esse momento já contém em si, o movimento latente 

dessa mesma trajectória, assente numa natureza expansiva e evolutiva, a mesma que 

encontrámos na origem da small dance de Steve Paxton. Consequentemente, ao 

desdobrarmos este movimento, colocamo-nos perante uma colonização mais difusa 

do espaço que, também à imagem da CI, é provocada pela própria liberdade de 

movimentos e pelos intercâmbios onde as relações se estabelecem mediante 

geometrias de ordem maioritariamente topológicas, deformáveis, elásticas e 

irregulares, de forma distinta à de um traçado pré-configurado. 

 

Ora, ocupar, colonizar ou posicionar-se num espaço supõe, tal como diz José Antonio 

Sosa (apud Gausa, 2001, p. 51), uma acção que se posiciona, justamente, por uma 

não sujeição a traçados prévios. É uma acção que impregnada por uma estrutura 

implícita de continuidade não difere muito àquela de se propagar, como um gás que se 

propaga em nuvem, em vez do que seria a acção de se prolongar. 

 

Estas formações de estruturas que queremos aqui descrever - quer sejam 

denominadas por dissipações no caso do arquitecto holandês Ben van Berkel, 

distribuições por Stan Allen ou Barry Le Va, ou dispersões por Deleuze – aludem, em 

todos os casos, a um processo dinâmico de organização e ordenamento posicional, 

baseado em interacções locais, entre indivíduos, situações ou acontecimentos 

individuais. Trata-se de conjuntos sujeitos a uma sucessão de movimentos, 

indeterminados e aparentemente aleatórios,  produzida por cada um dos componentes 

que repercutem propriedades gerais do conjunto, induzidas por regras elementares ou 

critérios operativos básicos. (Gausa, 2001, p.51) 

Neste sentido, vamos adoptar o termo disposição introduzido por Manuel Gausa 

(2001, p.52), pelos seus múltiplos significados: 
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Disposición como configuración posicional, como combinación de posiciones – o 

posicionamento(s) – en el espacio dinâmico, esto es, como formación (dinámica) más 

que como forma (estática)3. 

Disposición, también, como “decision operativa” (ordem instrumental) en alusión a ese 

vector interno (“lógica genérica” o “patrón/critério evolutivo”) presente en tales 

estruturas (orden): “lógica  de decisión”, pues, pero también “voluntad de decisión”4. 

Disposición como “forma” y como “orden” pero también como “aptitud” (preparación 

para la acción) y “actitud” (estado de ánimo para la acción). Lógica activa y activadora5. 

(Manuel Gausa, 2001, p.52). 

 

Disposições são, em suma, trajectórias espaciais que flutuam, mudam e se alteram, 

manifestando um carácter imprevisível, com um grau de complexidade ou diversidade 

que aumenta proporcionalmente com a sua capacidade de se multiplicar e tornar 

simultâneos os intercâmbios entre níveis múltiplos de acontecimentos, numa 

constante combinação entrópica. Um sistema que por estar longe do equilíbrio, deve 

ser descrito por equações não-lineares, atingindo uma instabilidade tal, que é capaz 

de despoletar padrões em constante emergência, de auto-organização, característicos 

das estruturas dissipativas.6  

Alude-se, então, a um novo conceito de ordem “disposicional”, aquele dado também 

na técnica de Steve Paxton, como organização e contrato internos, baseado em 

relações elásticas e múltiplas, mais do que em vínculos categóricos que já não se 

ligam nem ao espaço clássico, nem ao espaço-tempo moderno, mas sim a um 

espaço-tempo informacional que provoca maior instabilidade e indeterminação na 

nossa compreensão do universo. Ao mesmo tempo, permite assimilar este movimento 

num grande campo de impulsos e estímulos em constante interacção local e global, o 

qual fica no limite entre o improvisado e o estabelecido, entre o geral e o individual, 

                                                
3 Disposição como uma configuração posicional, como combinação de posições - ou posicionamento(s) - 
no espaço dinâmico, isto é, como uma formação (dinâmica) e não uma forma (estática). (tradução nossa) 
4 Disposição, também, como uma “decisão operativa” (ordem instrumental) em alusão a esse vector 
interno (“lógica geral” ou “padrão/critério evolutivo”), presente em tais estruturas (ordem): “lógica de 
decisão”, mas também “vontade de decisão”. (tradução nossa) 
5 Disposição como “forma” e como “ordem”, mas também como “aptidão” (preparação para a acção) e 
“atitude” (estado de ânimo perante a acção). Lógica activa e activadora. (tradução nossa) 
6 Este conceito de ordem disposicional foi influenciado pelos estudos de sistemas auto-organizativos sob 
condições de não equilíbrio de Ilya Prigogine, nos anos 60. Ele introduziu o termo usado de “estruturas 
dissipativas” para dar enfase À relação paradoxal entre estrutura e ordem: se, na termodinâmica clássica, 
a dissipação de energia era vista como um gasto, Prigogine. demonstrou que num sistema aberto, a 
dissipação transforma-se uma fonte de ordem. (Rod Barnett, 2004, p.31) 
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entre o pautado e o distorcido, entre o global e o local, ou nas palavras de Deleuze e 

Guatari, entre o liso e o estriado. (Gausa, 2001, p.53) 

 

Se o paradigma de um sistema estático seria a estabilidade e a coerência da sua 

forma, a natureza dessa possível ordem dinâmica residiria numa condição, 

direccionada e ao mesmo tempo indeterminada pelas suas possíveis evoluções, 

baseada em parâmetros abertos, muito longe do equilíbrio e por conseguinte, abrindo 

a possibilidade de um movimento contínuo. (Gausa, 2001, p.53) 

 

Assim, são as antigas geometrias compactas, defensivas e estáticas que deixam 

espaço para outras mais dispersas, dinâmicas e irregulares, que traduzem este tipo de 

ordem mais informal, informacional, cujo carácter, indisciplinado e difuso, aumenta à 

medida que aumentam a liberdade e a capacidade de movimento, como veremos mais 

tarde com COAR. 

 

Experienciamos todos os dias estes fenómenos, que podem parecer abstractos nas 

manifestações da sociedade (tal como já demonstrámos com as manifestações de 

Ruiz de Azúa ou Ici-même), que se mostra cada vez mais heterogénea e mutável, à 

medida que aumenta a comunicação, a mobilidade, a mestiçagem, e a tolerância ao 

diferente. Isto é, a  progressiva afirmação do individual no plural favorece um tipo de 

organização mais poliédrica, ou aquilo a que se chama civilização: a possibilidade de 

imaginar relações flexíveis entre a diferença. 

 

 
Ilustração 53 – Sistema de organização dinâmica de manada: distribuição, 

combinação, posicionamento, Stan Allen, 1996, Rotterdam (Manuel Gausa, 

2000, p.52) 
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Ilustração 54 – Registo de movimentos de um sistema dinâmico, “Bandadas”, 

Barry Le Va, 1996 (Manuel Gausa, 2000, p.52) 

 

 
Ilustração 55 – Relação grelha e superfície (Stan Allen, 1996) 

 

Quais são as regras destas estruturas de organização? Qual a lógica implícita que as 

move? 

Entendemos, pois, por disposições, estruturas dinâmicas de distribuição ou ocupação 

que apesar da aparente impressão de desordem e arbitrariedade que transmitem, 

possuem, lógicas básicas próprias, não pré-determinadas, ajustadas a regras de 

formação e concentração elementares. (Gausa, 2001, p.54) 

Não é o que acontece na arbitrariedade das caminhadas de Richard Long, ao 

percorrer as remotas áreas rurais britânicas, articulando os espaços in between, entre 

a geografia e a distância? Ou, ainda, na acumulação de gestos de repetição, no 

movimento em continuum da sua criação, quando os imprime nos gigantes planos das 

galerias ou quando dispõe e reajusta os elementos da natureza na paisagem?  

O interesse de evocarmos aqui o seu trabalho, está, justamente, na representação de 

um sistema dinâmico e não de uma representação da paisagem. Pois, na sua 

intervenção, Richard Long seve-se da dinâmica das formas da paisagem para dar 
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visibilidade às suas acções e não das formas de a representar. O reconhecimento das 

regras destas dinâmicas naturais, possibilitam-lhe um trabalho autónomo, gerado com 

o acaso, e que, no entanto, não perde identidade. Exemplificamos através das suas 

palavras: “The selection of the stones is usually random; also individual stones will be 

in different places within the work each time. Nevertheless, it is the 'same' work 

whenever it is re-made” 7 (Richard Long apud Wikipedia, 2013). 

 

Sendo as disposições de Richard Long ou as disposições de outras formas auto-

geradas existentes na natureza, na maioria dos casos, estas configurações remetem, 

com efeito, a processos espontâneos (ou aparentemente espontâneos) que 

manifestam a sua natureza, dispersa e flutuante, mediante concentrações em certos 

pontos e dilatações noutros, conectadas pelos canais do próprio percurso do sistema.  

 
Ilustração 56 – esquema coreográfico (Trisha Brown, 1987) 
Ilustração 57 - Menina desenhando uma estrutura dinâmica (Joana Basto, 2013) 

Ilustração 58 – Contaminação e posicionamento de pólos urbanos (Global Site Plans, 2013) 
 

Ou seja, estes processos elementares que aqui referimos - como os movimentos de 

concentração (de ocupação, apropriação ou concentração), os movimentos de 

dilatação (de espaçamento, distanciamento ou separação) e os próprios movimentos 

de articulação entre ambos (de percurso, conexão ou acesso) - combinados segundo 

dinâmicas do acaso que, por sua vez, são determinadas por reacções dadas no meio 

em que se desenvolvem, dão lugar ao movimento infinito  e cíclico de uma modelagem 

recíproca, integrante da realidade. (Gausa, 2001, p. 54) 

           

São processos de distribuição que respondem a hábitos e a comportamentos 

elementares espontâneos e estudados amplamente pela antropologia do 

comportamento. Tal como afirmava Edward T. Hall, um dos pioneiros deste estudo:  

 
                                                
7  A selecção das pedras é, normalmente, aleatório; também, cada pedra individual será colocada em 
diferentes lugares do trabalho, cada vez que é criado. No entanto, é o “mesmo” trabalho cada vez que é 
recriado (tradução nossa) 
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Para além do seu próprio território, convenientemente delimitado, cada animal – e 

indivíduo de uma manada – está rodeado de uma série de esferas virtuais, de formas 

irregulares, que a maioria dos animais utilizam de um ou de outro modo, que servem 

para manter um distanciamento e, por conseguinte, um espaçamento. Dependendo 

das culturas, uma mesma distância pode ser considerada como longe ou como 

agressivamente próxima, respectivamente. (Hall, 1986, p. 20). 

 

Em situações relativamente isótropas (de igualdade, de não hierarquia), como no 

exemplo da ocupação de uma praia ampla, pode observar-se uma espécie de código 

invisível, um comportamento sensivelmente regular ou sequencial, que, como um 

padrão abstracto, assegura uma certa homogeneidade inicial na configuração do 

território. Constata-se uma distribuição geral, que se refere a posicionamentos, 

espaçamentos e percursos individuais, mais ou menos regulares. No entanto, pode-se 

deformar, alterar rapidamente (localmente ou globalmente) diante sucessivos 

acréscimos de informação, aumento de densidade na própria ocupação ou adição de 

variáveis (encontros com acidendes topográficos, redução do espaço disponível, 

concentrações da actividade, presenças atractoras ou repulsoras). (Gausa, 2001, 

p.55-56). 

 

Ao aumentar a entropia, a massa crítica de informações, mais ou menos 

complementares ou contraditórias, acumula-se. No exemplo da praia, tomado de 

Manuel Gausa, constata-se que a regularidade das ocupações iniciais acaba por se 

distorcer, dilatando-se diante de uma poluição ambiental (um ruído, uma presença 

aborrecida, um cheiro, um subsistema agressivo) ou alterando-se pela presença de 

obstáculos ou limites (o próprio mar, uma rocha, uma duna), propiciando, porém, 

outras concentrações ou “agrupamentos” ocasionais. (Gausa, 2001, p.55-56). 

 

A chave do movimento do grupo está na relação que cada indivíduo tem com os seus 

vizinhos. 

Os actuais programas informáticos, Boids8, permitem simular o movimento em bando 

                                                
8 Boids é um programa de computador de vida artificial, criado por Craig Reynolds, em 1986. Foi 
desenvolvido para simular o comportamento dos movimentos dos pássaros. A sua tese foi publicada em 
1987, para a conferência ACM SIGGRAPH. O seu nome deve-se à forma estereotipada de pronunciar 
birds em Nova Iorque. Este conceito está integrado no estudo sobre a inteligência dos enxames, como 
comportamento colectivo, descentralizado, de sistemas auto-organizativos, naturais ou artificiais: Swarm 
intelligence (inteligência de enxames ou grupos de animais em movimento). Os sistemas SI são 
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de grupos virtuais de indivíduos, programados com instruções de forma a serem 

capazes de reagir a cada componente, de acordo com as condições do ambiente. 

Cada boid tenta igualar a sua velocidade à dos vizinhos, move-se em direcção a 

centros variáveis e evita colisões. A conduta do vôo em grupo surge de interacções 

locais semelhantes às que se produzem quando um líquido congela ou quando uma 

peça de ferro quente se magnetiza. Aludem a mudanças bruscas no estado de uma 

substância e a transições de fase, que implicam uma certa consciência de 

comunidade por parte dos átomos e moléculas que o habitam. (Gausa, 2001, p.56). 

Numa  experiência de trabalho de corpos em movimento com Peter Dietz, performer e 

coreógrafo dinamarquês, sob a orientação de formação de Sofia Neuparth, 

apercebemo-nos que, existem repercussões na escala dos conjuntos, chegando à 

mesma conclusão que Gausa. Ou seja, os números grandes comportam-se de 

maneira diferente que os números pequenos.  À medida que o número de membros 

aumenta, a dinâmica do grupo começa a actuar. O que surge de um colectivo não é 

um conjunto de acções individuais,  mas uma multiplicidade de acções simultâneas 

cujo padrão colectivo é muito mais significativo. Este é o modelo que apesar de partir 

dos mesmos pressupostos do CI, ganha uma nova dimensão pela sua complexidade. 

Pois, dentro deste comportamento social, a autonomia prevalece sobre o controlo e à 

centralização.  

Cada um dos agrupamentos organiza a soma de indivíduos autónomos, que reagem 

individualmente de acordo com as regras internas, as circunstâncias externas e a 

atmosfera, estando sempre subentendida no comportamento do grupo e na 

organização colectiva, a relação das interacções desde a pequena escala (individual) 

à grande escala (grupo ou sociedade), 
                                                                                                                                          
tipicamente feitos de populacões de boids que interagem localmente, uns com os outros dentro de um 
determinado ambiente ou contexto. Geralmente, são inspirados na natureza, especificamente em 
sistemas biológicos. Os agentes  seguem regras muito simples e apesar de não haver nenhum controlo 
centralizado, ditando a forma como os agentes dever-se-ão comportar localmente, as suas interacções 
levam-nos a uma inteligência emergente de comportamento global, desconhecida para cada um dos 
indivíduos. São exemplos destas inteligências de enxame naturais: as colónias de formigas, os bandos de 
pássaros, as manadas de animais, o crescimento das bactérias, ou os movimentos de peixes de grupo. A 
definição de swarm intelligence pode ser resumida como um sistema que estuda o comportamento de um 
sistema ou de um conjunto de individuos que se auto-organizam demonstrando uma inteligência global.    
Este comportamento social converteu-se num tópico importante nos últimos dez anos. Cada vez tem mais 
investigadores interessados neste fenómeno social para resolver problemas emcompanhias aéreas, na 
industria cinematográfica, etc. A inteligência dos grupos oferece um caminho alternativo ao desenho de 
sistemas num momento em que o mundo se torna cada vez mais complexo e difícil de ser entendido por 
uma só pessoa. (Wikipedia, 2013) 
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Existe uma forte relação entre as subunidades vizinhas, dentro de uma certa área. 

Para além desta área não existe influência. No entanto, cada indivíduo está consciente 

da configuração global que compõe o conjunto, tal como descreve Daniel Valle: 

 

Quando los pájaros se agrupan para formar una figura determinada no son conscientes 

de la forma de su agrupación. La agrupación surge de unas criaturas inconscientes de 

su forma colectiva, tamaño y alineaciones. Ellas sólo obedecen a lo que el pájaro más 

cercano hace. Un pájaro cambia su posición cuando su vecino lo hace primeiro. Esto 

es lo contrario a obedecer órdenes de un centro. La no-existencia de un control 

impositivo centralizado. Cada membro tiene su própria agenda y aún así la colonia 

parece organizada. Eso es lo que las hace atractivas9. (2001, p. 26-27) 

 

Pode ser interessante determo-nos um pouco mais nestes sistemas de enxame em 

relação à ideia de controlo. O controlo tem-se vindo a relacionar com a segurança10.  

Se quanto maior o controlo, maior a segurança, porque é que os sistemas de enxame 

são, paradoxalmente, seguros e, no entanto, parecem inseguros?  Poderá ser pela 

ausência de controlo? Este paradoxo pode-se explicar, em paralelo, com as chamadas 

políticas de risco11.  

                                                
9 Quando os pássaros se agrupam para formar uma figura determinada, não estão conscientes da forma 
desse agrupamento, configuração. O agrupamento surge das criaturas inconscientes da sua forma 
colectiva, tamanho e alinhamentos. Elas apenas obedecem ao que o pássaro mais próximo faz. Um 
pássaro muda de posição quando o seu vizinho muda. Isto é o contrário a obedecer ordens de um centro. 
A não-existência de um controle impositivo centralizado. Cada membro tem a sua própria agenda e assim 
a colónia parece organizada. Isto é o que as torna interessantes.(tradução nossa) 
10 O controlo já não está contido na relação panóptica entre a montanha e o vale (ou entre a pirâmide e o 
labirinto), mas participa antes de uma lógica complementar em que a experiência e a razão estão em 
simbiose. 
11 Na prática, uma política de risco, implica tipicamente, algo de antecipação e algo de poder de 
recuperação . Os anticipacionistas reclamam que se deve dar importância extra às medidas destinadas a 
detectar adiantadamente as chaves de possíveis sinais ameaçadores nas estruturas físicas ou 
organizativas e actuar sobre essas chaves. Por outro lado, analistas institucionais, argumentam que os 
desastres ou falhas de um sistema implicam sistemas dinâmicos complexos cujo comportamento é difícil 
de predefinir pela sua complexidade Em conclusão, operações de risco devem estar desenhadas para 
promover a adaptabilidade ou elasticidade diante as catástrofes inesperadas, mais que na capacidade de 
as destruir. Adaptar-se para conseguir uma estabilidade é uma aposta na segurança. Sem uma 
experiência continuada para prevenir agentes externos, o organismo tende a ficar num estado estável. 
Pelo contrário, no sistema dinâmico de grupo, formado por vários indivíduos que fazem parte de um todo, 
o sistema pode ajustar-se a cada estímulo. São adaptáveis, elásticos e portanto seguros. A par deste 
pensamento está o movimento da informação, funcionando como uma cadeia de comunicação.  Se nos 
sistemas hierárquicos rígidos há demasiadas barreiras para o intercâmbio de informação, nesta dinâmica 
de grupo não existem interrupções. Assim que um sistema se considera menos formal, também se torna 
mais flexível e mais facilmente a informação se estende. Como não existem diferenças entre o indivíduo e 
o grupo, não existem barreiras hierarquizantes horizontais nem verticais. O movimento é rápido e 
multidireccional. Assim sendo, o movimento de informação é capaz de suportar dificuldades, e está mais 
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A pesquisa destes processos, também implica o ruído, ou acaso, como que imitando a 

forma como as células vagueiam, repentinamente, sem um propósito fixo. 

Dependendo de certas condições os indivíduos aglomeram-se em grupos pequenos 

que se movem como os bandos de pássaros quando descem a pique: quando há 

pouco ruído (ou pouca informação discordante), todos acabam por alinhar-se em 

série; quando o ruído é alto vagueiam ao acaso, sem sinais de coerência colectiva. 

Criam-se, assim, sucessivas estruturas cada vez mais poliédricas, devido à 

acumulação de movimentos e energias díspares de “atracção-repulsão-deslocamento” 

associadas às situações anteriores e geradas pelo confronto. Com efeito, a maioria 

das aglomerações e “multitudes” – bandos, manadas, cardumes, multidões e até 

cidades – apresentam dinâmicas flutuantes, motivadas por processos complexos e 

comportamentos dificilmente previsíveis. (Gausa, 2001, p. 57) 

Ellias Canetti12, propõe a este respeito, uma definição de taxonomia básica referente a 

“multitudes abertas e fechadas, multitudes rítmicas e estagnadas, lentas e rápidas” 

(Ellias Canetti apud Allen, 1996, p. 72). No seu trabalho, Canetti examinou as 

diferentes variedades de multitudes, desde as religiosas formadas por peregrinos, às 

massas que assistem a um espectáculo, o que nos faz estabelecer analogias com a 

natureza morfologia do território que desenha os cursos de água das redes 

hidrográficas ou as densidades da florestação.  

Na mesma ordem de ideias de Canetti podemos reconhecer, então, que certos 

atributos primários em tais estruturas (ocupações, distribuições ou multitudes) querem-

se sempre desenvolver e “crescer”. Mesmo que inicialmente apresentem um certo 

grau de isotropia (de igualdade e não de hierarquia) acabam por apresentar 

densidades descontínuas. 

Em suma, multitudes, enxames, bandos ou disposições dinâmicas, operam no limite 

do seu próprio controlo ainda que neles se intua um certo grau de direccionalidade, de 

vectorização ou lógica operativa subjacente (como o deslocamento do ponto de 

                                                                                                                                          
preparado para futuros riscos, provando ser mais seguro. (Vale, 2001, p.26-29). 
12 Elias Canetti (1905 – 1994 ) é um novelista germânico. Nos seus trabalhos explora a emoção da 
multidão, a psicopatologia do poder e a posição do indivíduo na sociedade the psychopathology of power, 
and the position of the individual at odds with the society around him. Prémio nobel de literatura em 1981 
com Multitudes e Poder. (Enciclopedia Britânica) 
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gravidade no bailarino). São conjuntos que reagem às influências ao seu redor, 

organizando-se mais ou menos espontaneamente por regras básicas, evoluindo para 

processos complexos e heterogéneos. Ao mesmo tempo que se desenvolvem, a sua 

capacidade para combinar e processar informação aumenta. (Gausa, 2001, p. 57) 

Se maiores actividades e densidades de ocupação referem-se a focos de actividade, 

também podemos detectar múltiplas ocupações secundárias que indicam, por sua vez, 

os seus próprios movimentos de atracção, dando lugar, desta forma, a estruturas 

irregulares, que continuam a seguir padrões combinados de “cheio-vazio-ligação”, 

“concentração-expansão-interconexão”, tal como encontramos nas estruturas 

metropolitanas contemporâneas. (Gausa, 2001, p. 57) 

 

Evidentemente, a materialização última e mais complexa de tais fenómenos, 

dinâmicos, mutantes e instáveis, seria a própria cidade e o território contemporâneo, 

constantemente redefinidos e transformados, mediante contínuas operações de acção 

e reacção, de ajuste e reajuste, gerados a todos os níveis. (Gausa, 2001, p. 58) 

É constituição última da condição contemporânea, um sistema que se define e 

redefine sobre a base de sucessivas e simultâneas, camadas de intercâmbio de 

informação (topográficas, biológicas, económicas, culturais, políticas), entrecruzadas 

com as redes infraestruturais (de transporte, de energia, difusão, comunicação, de 

movimentos demográficos ou financeiros). Informação e redes, com os quais se 

combinam processos de acção e reacção muito mais complexos que os anteriormente 

planeados e que se foram desenhando ao longo do tempo.  

 

Vistas de satélite, as manchas irregulares da maioria das actuais aglomerações 

urbanas não resultam muito diferente das outras estruturas nebulosas frequentes na 

natureza, de ocupações espontâneas, bandos ou enxames. O seu desenvolvimento 

fractal, responde, com efeito, a lógicas de desenvolvimento de definição espaço-

temporal em que a repetição contínua de processos elementares acabam por dar 

lugar a grandes níveis de complexidade, crescimentos policêntricos e descontínuos, 

tal como acontece, já espontaneamente, no desenho das cidades informais. Ou seja: 

estas formações, de carácter rizomático, tendem à criação de vazios – pertencentes 

ao Grande Vazio, gerador de movimento – e, paradoxalmente à criação de limites, 
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descritos por geometrias fractais que sugerem a criação de condições que impliquem 

uma maior liberdade de trocas e de movimento.   

Como diz Gausa, “La ciudad contemporáneaya no es aquella “isla” armónica, bucólica, 

familiar, perfectamente delimitada sobre el territorio”13 (2001, p.60) Faz, na verdade, 

parte de um todo, cada vez mais complexo e volátil, que, como qualquer sistema 

interactivo, se desenvolve pela influência de diversos factores. Acaba por ser um 

resultado não planeado de sucessivos eventos, com ou sem a vontade de planear, 

proclamando, assim, uma nova condição mestiça e progressivamente ambivalente, 

entre o “alisamento” do estriado e depois o “estriamento” do liso, num estranho cenário 

urbano-territorial. 

 

 

                                                
13 A cidade contemporânea não é aquela ilha harmoniosa, bucólica, familiar, perfeitamente delimitada no 
território. (tradução nossa) 
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4.2. DE GRONINGEN À ROCINHA 
4.2.1. COAR 
 

 

 

 
Ilustração 59 – “Maeeveld em Pioneers of the Downtown Scene, Trisha Brown, 1970s, New York (Barbican, 2013) 

 

 

 

A proposta que agora nos dispomos a evocar, trata dessa mesma ordem ambivalente 

com o intuito de reforçar uma intensificação progressiva, que ultrapassa o limite da 

cidade e já se desenha na condição contemporânea das redes urbanas. 

 

Pois COAR – City on a Roof - desenvolve-se, precisamente, nessa cidade bucólica e 

perfeitamente delimitada, da província holandesa de Groningen. 

A cidade de Groningen é constituída por edifícios medievais no centro da cidade e 

contida perifericamente por dois muros concêntricos, circunscritos por movimentos 
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distintos no tempo: um primeiro que se desenha no século XIII, na altura em que a 

cidade se destacava como um centro importante de comércio e se destinava a 

sublinhar a autoridade política; e um segundo, pertencente ao século XVII, quando a 

Universidade de Groningen foi fundada. (Encyclopaedia Britannica, 1910, p. 612-613) 

 

 
Ilustração 60 - “Mapa de Groningen do séc. XVII”, Joan Blaeu, 1649,  

Blaeu's Toonneel der Steden (Springelkamp, 1997) 

 

City on a Roof é uma iniciativa do Pavlov Medialab, de carácter experimental, que, a 

convite das autoridades da província de Gorningen, pretendia reflectir sobre as 

cidades criativas do futuro e constituir uma forma de acção local, dentro de um 

pensamento global. Tinha como objectivo principal dar uma resposta concreta à 

seguinte questão típica das cidades europeias: 

Dado por facto, que o crescimento comum das cidades históricas se desenvolve do 

centro em direcção às periferias e com o objectivo de evitar a demolição ou 

preservação de um centro histórico cada vez mais obsoleto, questiona-se: como se 

pode intensificar a cidade, de forma compacta, sem destruir a sua identidade nem 

deslocar o lugar do centro histórico? (COAR, 2006, p.4) 

 

Este estudo tinha como finalidade criar um conjunto de ferramentas que pudessem 

reescrever o horizonte urbano, de modo a revitalizar o seu processo social e 

programático e pesquisar novas metodologias de desenho urbano para o século XXI. 

Um desenho resiliente, com a capacidade de ser adaptável, interactivo, auto-

generativo, conectivo, móvel, multifunctional, auto-didáctico e fundamentalmente,  
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participativo socialmente. (COAR, 2006, p.10) 

 

Para responder a esta pergunta, o estudo explora e o desenvolvimento da cidade nas 

coberturas dos edifícios.  

Porquê as coberturas? Construir e viver na cobertura não é uma ideia nova: pensemos 

nos jardins da Babilónia ou no “solo espontâneo” concebido nas coberturas das 

edificações das favelas da América do Sul ou, ainda, noutras cidades sobrepopuladas 

como Hong Kong. Nem a ambição de desenvolver uma cidade criativa é original. 

 

 
Ilustração 61 – “Ocupação da cidade nas coberturas de edifícios em Hong Kong” 

(DeWolf, 2011) 

 

No entanto, tomando a necessidade de não deslocar o centro urbano e, ao mesmo 

tempo, de adicionar o consumo activo à produção cultural do conhecimento na cidade, 

toma-se, como ponto de partida, a intervenção no próprio centro histórico. Esta 

relação implica a combinação entre a inovação e a preservação da atmosfera, onde a 

cultura e o conhecimento estão disponíveis, tendo em conta que as actividades 

culturais e intelectuais, de modo geral, acontecem nos centros urbanos. Nesta 

perspectiva, a cidade oferece uma nova função: a actividade criativa. (COAR, 2006, 

p.14) 

 

Assim, e reflectindo sobre a forma como um turista explora a cidade - através de um 

mapa bidimensional - adiciona à tridimensionalidade dos edifícios a potencialidade de 

terem percursos verticais e acentua a quarta dimensão do tempo como plataforma 

imperativa para o novo crescimento urbano: um processo dinâmico e evolutivo com a 

capacidade de auto-recriação formal e programático. Seguimos com o texto explicativo 
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de como se chegou ao desenho evolutivo:  

 
Tourists use 2D city maps to explore a city. This is a good exemple of how most people 

view a city: as a flat parcel of build-up land. Studying the city as 3D model, buildings 

can also be seen as vertical dead-end streets. Adding a second layer to the city enables 

vertical circulation, wich discloses unused areas for development14. (COAR, 2006, p.7) 

 

 

 

 
Ilustrações 62 e 63 - “Pioneers of the Downtown Scene, Trisha Brown, 

1970s (Barbican, 2013) 

                                                
14 Os turistas exploram as cidades através de mapas bidimensionais. Este é um bom exemplo de como a 
maior parte das pessoas vêem a cidade: como uma parcela plana do território edificado (extrudido em 
altura). Estudando a cidade na sua tridimensionalidade, os edifícios também pode ser vistos como ruas 
sem saída. Adicionando uma segunda camada na cidade acciona-se, também, a circulação vertical de 
forma a abrir novas áreas de desenvolvimento. (tradução nossa) 
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        No entanto, COAR quer adicionar uma nova dimensão à práctica do planeamento 

urbano. Este evento destinava-se a pensar em quatro dimensões:  

 
The growth of a city is a dynamic evolutionary process during a chain of actual 

situations. To build on existing buildings means to continue the past into the future – to 

build in time (...) In order to respond well to the diversity and dynamics of today’s 

environment, we need reliable generative and interactiv products, products that can 

instantly adapt to the situation and to user needs. We need mobile, adaptive, or 

temporary designs that are connected with the environment and that can be 

interpreted according to each user’s needs and demands. Consumers will ultimately 

design their own end products - “prosumers”15. (COAR, 2006, p.7) 

 

Daqui sobressai um conceito de base desenvolvido pelos participantes, o conceito de 

Maeeveld16. 

Maeeveld baseia-se numa transgressão dos limites, alisando a cidade no território do 

seu próprio limite vertical. Mas transgride o limite vertical, de maneira distinta àquele 

que é próprio das cidades estriadas, que se confinam apenas numa extrusão em 

altura contingente ao perímetro da propriedade. Aqui o caso é diferente. A proposta de 

COAR, está, precisamente, em oferecer à cidade um segundo maeeveld, coincidente 

com a linha do cityscpape e assim, em vez de estimular uma construção vertical 

estriada, tem como base um suporte topológico, plano propício ao movimento liso. 

 

Sobressai também, a importância de construir com o tempo e no tempo. O vector 

temporal, junto com o desenho do espaço e dimensionamento da volumetria, passa a 

fazer parte integrante dos elementos da arquitectura e do urbanismo, ligando, desta 

forma, as duas áreas do saber, num processo co-evolutivo, onde as técnicas e o 

conhecimento são trocados, adaptados, transformados. 

 

                                                
15 O crescimento da cidade é um processo evolutivo e dinâmico numa corrente de acontecimentos. 
Construir em edifícios existentes significa continuar o passado no  futuro, significa construir no tempo (...) 
Para responder à diversidade e às dinâmica de hoje, precisamos de produtos generativos e interactivos, 
produtos que que se adaptam instantaneamente à situação ou ao uso pretendido. Precisamos de designs 
baseados na mobilidade, adaptabilidade e efemeridade que se conectem com o contexto, e que possam 
ser interpretados de acordo com cada uso ou pedido. Por fim, os consumidores  acabarão por produzir os 
seus próprios produtos - “prosumers” (tradução nossa) 
16 Maeeveld é uma palavra holandesa para designar o plano do terreno de cultivo, define a cota “0”. 
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Assim, podemos dizer, o aspecto inovador deste estudo é a combinação de três 

componentes: o conceito do maeeveld, a construção com o tempo e, por conseguinte, 

o estabelecimento da ponte entre arquitectura e urbanismo. 

 

É ainda de considerar que neste evento assiste-se a dois movimentos, simultâneos e 

paradoxais: de um lado está a intensificação dos vazios intersticiais do tecido urbano; 

do outro, está o “esvaziamento”17 do espaço da cidade, dando lugar a iniciativas 

sociais, culturais ou públicas, para a promoção da fluidez do movimento e, por 

conseguinte, da acessibilidade. Ou seja: encontramos aqui o entrecruzamento dos 

movimentos de contracção e dilatação, inerentes a um terceiro, os movimentos de 

conexão, de canalização. 

Constitui-se, assim, uma forma de “alisamento”, diferente daquele já estudado nos 

mecanismos dinâmicos biológicos e aqueles da condição contemporânea das cidades, 

que, através do crescimento involuntário em mancha de óleo, cria um território urbano 

interligado, em toda a superfície terrestre, numa rede18. Aqui, no entanto, em vez de 

falarmos de um alisamento aleatório, estamos de encontro a um alisamento 

direcionado, que opta pelo desenvolvimento do limite vertical, articulando a cidade 

velha com a nova19. 

 

Este projecto, vem na mesma linha de raciocínio da Art Cell desenvolvida por 

Whatarchitecture,  no contexto de preenchimento dos vazios intersticiais da cidade; 

pois, também chama a atenção para as ausências, intervalos e fissuras do corpo 

urbano, ocupando um espaço aéreo, entre dois edifícios. Alude, ainda, à ausência de 

políticas de dinamização da cidade formal, devido ao facto deste projecto ter 

estagnado pela falta de um suporte legal relativamente ao Direito de Propriedade, na 

atribuição de um espaço aéreo. 

                                                
17 No sentido da não ocupação do espaço público livre, dentro da malha urbana. Liberta o espaço urbano. 
18 Fala-se no conceito de rede, subentendendo-se que não está só com a rede de infraestruturas de 
mobilidade e serviços básicos, mas também com os fluxos materiais e imateriais de informação, de 
serviços, com o intercâmbio de recursos energéticos, ou outras compensações de sustentabilidade entre 
os pontos desta rede. 
19 Já nos anos 60 começam  a aparecer alguns estudos sobre a cidade, o homem e o espaço público - 
como o de Kevin Lynch, “The Image of the City” ou de Gordon Cullen, “Townscape” ou ainda de Rob Krier, 
“L’Espace de la Ville” – que introduzem o estudo da morfologia urbana na imagem da cidade, 
desmontando-a nas suas partes e estruturas principais, identificado e comparando, a cidade histórica com 
a cidade moderna. Salientam o papel importante do espaço público para a articulação destas realidades 
distintas no tempo, dando continuidade ao estudo de Camille Sitte, ainda no século XIX. 
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Ao dar continuidade a novas perspectivas de construção nas cidades actuais, a Art 

Cell evidencia a forma multi-escalar, intrínseca aos sistemas dinâmicos da condição 

contemporânea. Demonstra que desde a grande metrópole à escala mínima confinada 

num indivíduo ou objecto, existe sempre a capacidade de realizar trocas com o 

sistema. Pois a cidade deve ser entendida como um lugar de lugares, mais do que 

uma cidade de cidades, ou seja, uma cidade de lugares e entre lugares. Enfim, não 

importa a escala do projecto arquitectónico, desde que seja considerado como parte 

do sistema global e local, gerando trocas e relações que respondam a ambas as 

condições.  

 

 

 
Ilustração 64 – COAR em movimento, Christopher Moller, 2006, Groningen (Cityonaroof, 2013) 

 

Para concluir, COAR formalizou-se em Agosto de 2006, num conjunto de iniciativas 

artísticas transversais e tinha o objectivo final de construir habitações e infraestruturas, 

desenhadas pelos participantes, no interior da cidade. Durante a apresentação da 

maioria dos projectos que se iriam realizar, estava uma imagem de recurso e 

fundadora, a imagem das favelas,  precisamente onde já se explora, desde há 

décadas, a construção com o tempo e nas coberturas. É lá que se esboçam os 

primeiros indícios das propostas que remetem ao universo informal, o espaço liso por 

excelência. 

Vamos debruçar-nos sobre esta realidade, no contexto específico da geografia cultural 

carioca. 
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4.2.2. ROCINHA 

 

 
Ilustração 65 – “Jackson Pollock a trabalhar em Long Island”, David Lefranc, 1950, New York (MOMA, 2013) 

 

A cidade lisa é o lugar das sociedades de acção livre pelo espaço livre. Apesar da 

aparência de anarquia, têm a lei do nomos ou dos sistemas de organização dinâmica,  

que regulam o movimento contínuo entre o rigor do desiquilíbrio20. 

 

Uma cidade de simultaneidades que responderia ao superposicionamento de modos 

                                                
20 Ao deambularmos pelas cidades informais, ficamos frequentemente surpreendidos pela forma, quase 
misteriosa, de como muitas edificações se mantêm em equilíbrio. Estas cidades constituem, de facto, uma 
paisagem “bordada” por uma infinitude de movimentos cirúrgicos, num desiquilíbrio permanente. 
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de vida, camadas de actividades e redes de articulação, deve ser abordada como 

estratos sobrepostos, entendendo o edifício como uma estrutura dinâmica, inacabada 

e impura, e não como uma construção estática, rígida e apolínea21. É capaz de 

traduzir essa dimensão múltipla dos organismos mais complexos e ambivalentes,  

como também combinar emergências, superfícies e subsolos com os usos, as 

actividades e programas, propiciando possíveis encontros híbridos entre a 

arquitectura, a natureza e as infraestruturas. Estabelecendo interacções com o lugar e 

com o próprio tempo, mas também relacionando as investigações culturais, científicas, 

artísticas e tecnológicas, expressa uma maior confiança na imaginação e na inovação; 

enfim, na força expressiva de uma arquitectura mais lisa, informal e informacional. 

 

As cidades têm sido lançadas a um novo tipo de deriva, no qual se multiplicam as 

relações económicas e transculturais dentro e fora da rede, multiplicadas para além 

dos velhos limites. O seu desenvolvimento conta, principalmente, com a sua 

capacidade de pertencer a estas estruturas e, acima de tudo de se identificar com os 

nós de intersecção do sistema. 

 

Se a imagem do mundo no século XXI é a rede estriada das grandes metrópoles, por 

outro lado, no território liso, alastram as cidades informais, contanto já com duzentas mil 

favelas no mundo. (Davis, 2006, p. 26) 

No Rio de Janeiro a realidade não é diferente. Há um grande crescimento de favelas na 

cidade e os dados oficiais do Instituto Pereira Passos (2013) trazem a informação de 

que cerca de 20 por cento dos habitantes da cidade moram aí. A pesquisa divulgada 

pelo IPP, na primeira quinzena de janeiro de 2009, afirma que o Rio de Janeiro já 

contabiliza 968 favelas (218 a mais do que em 2004).  

 

A história destas cidades informais, escreve-se paralelamente à história das cidades 

formais do mundo.  

No Rio de Janeiro, desenvolvem-se em dois momentos principais, um que data do 
                                                
21 Conceito filosófico e literário, baseado na mitologia grega, que está relacionado com o raciocínio 
lógico. É vulgarmente contrastado com o conceito dionísico que, baseado no caos, refere-se às emoções 
e aos instintos. 
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surgimento das favelas e outro que conta com a sua expansão, até ao decorrer dos dias 

de hoje. 

O surgimento das favelas, no momento inicial, corresponde aos primeiros movimentos 

de ocupação dos territórios deixados vazios pela Reforma Pereira Passos no centro do 

Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906, e que passou a ser conhecida como o “Haussmann 

Tropical” 22. Esta reforma promove uma grande mudança na organização especial do 

Rio de Janeiro. Um dos principais objectivos do plano de melhoramentos, foi apontado 

por Alfredo Rangel em 1904, era “dar mais franqueza ao tráfego crescente das ruas da 

cidade, iniciar a substituição das nossas mais ignóbeis vielas por ruas largas 

arborizadas” (Alfredo Rangel apud Jacques, 2004 p. 21) 

O urbanismo como campo disciplinar e prática profissional surgiu exatamente para 

modernizar as cidades23, ou seja, para transformar as antigas cidades – no Brasil, as 

coloniais e na Europa, as medievais – em metrópoles modernas. Isso significava 

também transformar as antigas ruas estreitas e labirínticas em grandes vias de 

circulação para automóveis, reduzindo assim as possibilidades da experiência corporal 

directa, do deambular pelas ruas e, indirectamente, das possibilidades de experiência 

da alteridade urbana.  

O segundo momento corresponde à expansão das favelas que seguem a expansão da 

própria cidade e dos empregos gerados por ela.  

                                                
22 Assim designada por ter sido feita à semelhança da  reforma urbana de Haussmann, no séc XIX, que  
transformava a velha cidade de Paris com abertura das grandes boulevards. Também conhecido pelo 
“Bota-Abaixo”. 
23  Podemos, grosso modo, classificar o urbanismo moderno em três momentos distintos, aos quais 
correspondem três momentos de nomadologia e críticas ao modernismo: 1. À modernização das cidades, 
de meados e final do século XIX até início do século XX, corresponde o período das flanêries, que criticava, 
exatamente, a primeira modernização das cidades. É neste momento que se cria a figura do flâneur de 
Baudelaire, no “Spleen de Paris” ou no “Les fleurs du mal”, analisada por Walter Benjamin nos anos de 
1930; 2. Às vanguardas modernas e ao movimento moderno (Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna, CIAMs), dos anos 1910-20 até 1959 (fim dos CIAMs), corresponde o período das deambulações, 
que fez parte das vanguardas modernas, mas também criticou algumas de suas ideias urbanísticas do 
início dos CIAMs. É o momento das ações dos dadaístas e surrealistas, das excursões urbanas por lugares 
banais, das deambulações aleatórias organizadas por Aragon, Breton, Picabia e Tzara, entre outros. 
Desenvolve-se a ideia de hasard objectif, também relacionada à experiência da errância no espaço urbano, 
base dos manifestos surrealistas, do “Nadja” de Breton, ou ainda do “Paysan de Paris”, de Aragon; 3. Por 
fim, ao que chamamos de modernismo (ou moderno tardio), do pós-guerra até os anos 1970, corresponde 
o momento das derivas, dos anos 1950-70, que criticou os pressupostos básicos dos CIAMs quanto a sua 
vulgarização no pós-guerra. É o momento do pensamento urbano dos situacionistas, uma crítica radical ao 
urbanismo moderno, que também desenvolveu a noção de deriva urbana, de errância voluntária pelas ruas, 
principalmente nos textos e acções de Debord, Vaneiguem, Jorn ou Constant. (Jacques, 2004 p. 20-23) 
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Uma das maiores comunidades informais da América Latina é a Rocinha, situada nas 

proximidades da Barra da Tijuca, entre os bairros da Gávea e de São Conrado. Teve a 

sua génese numa fazenda de café denominada “Quebra-Cangalha”, ocupada alguns 

anos depois do Haussman Tropical, no território deixado “em branco” entre estes dois 

bairros. Os novos proprietários, iniciaram o processo de urbanização informal, 

mantendo a produção agrícola, vocacionada para a venda de produtos hortícolas à 

cidade do Rio de Janeiro. Nos finais da década de 1930 foi construída a estrada da 

Gávea – acesso entre os bairros da Gávea e de São Conrado - que em conjunto com o 

desenvolvimento económico do Brasil e da expansão urbana do Rio de Janeiro acelerou 

o processo de urbanização. Este processo de ocupação continuou com forte 

crescimento durante as décadas seguintes: na década de 1950, foi ocupado pelas 

populações nordestinas, vindas do região Nordeste do Brasil; e nos anos 60 e 70 

densificou-se pelo aumento da procura de mão de obra, devido às obras públicas dos 

túneis de Rebouças e Dois Irmãos, que une os bairros de São Conrado à Barra da 

Tijuca. Durante estas décadas a Rocinha cresceu, francamente, em população. 

Segundo o censo de 2010 a Rocinha chega aos 69 000 habitantes. Contudo estes são 

os dados oficiais, pois de acordo com os dados da companhia de electricidade, o 

número de habitantes ultrapassa os 120 000 habitantes. (Rocinha.org, 2013). 

 

 

 
Ilustração 66  - Imagem aérea da Rocinha (Perfeitura do Rio de Janeiro, 

Bairros Cariocas, 2013) 

 

A geografia morfológica do Rio, foi propícia ao segregamento da cidade, desenhada 
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num sistema de arquipélagos, distribuídos pelas estreitas planícies aluviais (Zona 

Centro) e pela costa atlântica (Zona Sul). “De lado, ficaram os guetos, as favelas, os 

ritos da cidade” (Moraes, informação verbal)24. Ou seja: o território deixado de fora, foi 

ocupado pelas urbaneidades lisas: “Daí nasce o samba, a Velha Guarda da Portela, a 

alegria e os lamentos” (Moraes, informação verbal)25. 

 

Ilustração 67 - “Territórios estriados e territórios lisos (morros) no Rio de Janeiro”, esquiço e colagem (Ilustração nossa, 2013) 

 

Assim, podemos dividir o território em duas categorias: dum lado está o estriamento do 

território urbano da Reforma Pereira Passos, feito através de uma rede viária 

direccionada e pré-estabelecida que liga o arquipélago das planícies; do outro, já na 

latência do movimento dessa reforma, temos o “espaço negativo” dos morros e das 

periferias, onde se vai desenvolver o movimento liso das favelas, ocupadas por falta de 

um sistema de transportes eficiente, que aproxime os habitantes que trabalham na 

cidade, da sua habitação.  

Ou seja, se de um lado temos um crescimento estriado vertical, no outro a expansão 

deu-se através da construção lisa horizontal, principalmente de casas unifamiliares.   

Neste contexto, Filipe Balestra, arquitecto que interviu na Rocinha com um projecto de 

arquitectura participativa para a construção de uma escola, desenvolveu a dicotomia 

da cidade estriada e da cidade lisa, contrapondo a aldeia vertical com a aldeia urbana 

horizontal: à primeira corresponde a arquitectura geneticamente modificada e racional 

e à segunda corresponde a arquitectura orgânica, criada pelas populacões em função 
                                                
24 Vinicius de Moraes no filme documentário “Viniciius de Morais”, realizado por Miguel Faria Jr., 2005, Rio 
de Janeiro 
25 Idem 
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das suas necessidades. Diz: “É importante preservar a arquitetura biológica num tempo 

onde se valoriza a arquitetura geneticamente modificada” (Filipe Balestra, 2011), 

explicando que a percentagem do espaço de interacção varia entre 5 a 50%, quer se 

trate de uma arquitectura vertical, quer se trate da arquitectura biológica, participante e 

intuitiva.  No mesmo texto, Sara Göransson acrescenta, ainda, contrapondo as 

unidades materiais aos valores sociais: “Estamos a construir edifícios rígidos e 

repetitivos, com muitos andares, onde as pessoas se sentem completamente isoladas 

e onde o sentido de comunidade não existe efetivamente”. Ambos os arquitectos 

defendem que em cada um dos bairros onde trabalharam – Santorini, Gamba Stan, 

Cova do Vapor, entre outros - são compostos cada um com o seu próprio ADN, 

acentuando, assim, o carácter fractal, impressos nestes territórios informais. 

 

 
Ilustração 68  - “Território da Rocinha” (Troina, 2010) 

 

 
Ilustração 69  - “Complexo da Rocinha” (Troina, 2010 

 

Foi, também, o aspecto geomórfico peculiar da cidade que fez com que se criasse a 

divisão de classes e se constituissem as concepções do “morador do morro” e o 

“morador do asfalto”. Esta divisão é sublinhada pela existência de um “mundo ao 

contrário”, específico da cultura carioca, onde os pobres moram em cima e os ricos em 
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baixo26. Esta ideia de inversão pode ser prolongada para o contexto habitacional e 

urbano, ilustrando a origem das dinâmicas de um limite informal no universo específico 

da favela da Rocinha.  

Da metáfora ao método e num contexto de uma linguagem sócio-corporal própria, 

combinada com um sistema entrópico que vincula os lugares e os tempos distintos 

numa só dinâmica, constituímos os mecanismos de crescimento das estruturas 

dinâmicas do limite. e, por conseguinte, a sua lógica fractal (num processo recorrente 

e interactivo de dimensões topológicas, com estruturas ego-semelhantes e integrativas 

onde o todo forma as partes e as partes o todo).  

 

O limite entre a cidade estriada e a cidade lisa, resulta, portanto, dos enclaves 

topográficos do território, ora desenhado, ora ocupado. O mesmo se poderá dizer do 

desenho do limite entre o espaço público e o espaço privado, sendo, também, o 

resultado de dinâmicas topográficas, naturais ou construídas. No entanto, ainda 

questionamos: como cresce, concretamente, este limite? 

 

Numa primeira aproximação, podemos descrever o exemplo de um movimento 

comum, que surge muitas vezes nesta cidade sem regras pré-estabelecidas: devido à 

falta de espaço, próprio de um território de ocupação densa. Quando se encontram a 

uma cota elevada do solo e confrontados com a falta de espaço no interior das suas 

habitações (ou mesmo quando se constrói de raiz) os habitantes tendem a alargar a 

área da habitação para fora do perímetro vertical. 

 

 

   
Ilustração 70 e 71 – “Metamorfoses urbanas: dilatação topológica de edifícios na Rocinha” (Mesquita, 2013) 

                                                
26 É comum ouvir-se, entre o círculo de intelectuais do Rio, esta frase que identifica a peculariedade da 
sociedade carioca. 
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Esta dilatação do objecto construído vai, por sua vez, apelar e criar condições, para 

completar a construção de uma nova edificação que aproveita os elementos já 

construídos para se tornarem no seu próprio corpo. A repetição destes pequenos 

movimentos, vai-se repercutir à escala urbana e está na origem do desenho de um 

limite poroso, topográfico, dilatado, liso, informal e difuso entre o espaço público e o 

espaço privado. São movimentos simples que se repetem e se metamorfoseiam, 

numa justaposição de processos dialécticos de consolidação-acção-reacção.     

Correspondem a processos dinâmicos, integrados no espaço do tempo, através de 

mecanismos de negociação ou contaminação que desenham estratégias espontâneas 

de intervenção no território.  

Evocam uma consciência de limite que constrói a paisagem urbana com a quarta 

dimensão: o tempo; um limite efémero que se transforma, que recria percursos e 

articula escalas divergentes. 

 

 
Ilustração 72 – “Rocinha topológica” (Mesquita, 2013) 

 

Por outro lado, podemos encontrar uma leitura da origem do limite no espaço 

complementar ao espaço privado, no espaço rizomático das acessibilidades; 

percorrido em paralelo com a infraestrutura da rede eléctrica e que associa escalas, 

absorve tensões, veicula informações, articulando acontecimentos específicos em 

possíveis trajectórias atractivas.  

Enquanto trabalhava na favela da Rocinha, no decorrer de um levantamento 

fotográfico de todo o território informal, utilizávamos uma estratégia eficaz para nos 

guiar pelas ruas, a qual era, justamente, através dos cabos de electricidade. Se na 
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entrada de uma rua houvesse com menor número de “cabolagem”27 seguramente 

significaria, que em breve, iríamos encontrar uma rua sem saída. Como num labirinto, 

os percursos desenhados no espaço desta sinaléctica e cultura próprias, eram 

resultado de uma táctica sensorial.  

A estrutura labiríntica do desenho da Rocinha circunscreve-se no conhecimento da 

experiência. A cidade informal não se desenha num mapa de estradas ou percursos, 

não oferece um sistema definitivo de orientação, não propõe uma organização do 

território fixa ou estática, e, sobretudo, não bidimensionaliza a multiplicidade de 

actividades e posturas. Este mapa, que incorpora actividades dispersas e diversas, 

apela à imaginação e à inventividade de quem o lê. 

Semelhante a um rizoma, sem princípio nem fim, o crescimento da cidade, de 

natureza espontânea e imprevisível, é feito por linhas de fuga, podendo haver uma 

“puxada” em qualquer ponto. 

A “cabolagem” na Rocinha corresponde a um complexo sistema territorial. Estas 

infraestruturas de comunicação desenham uma complexa malha de redes que articulam 

a aparição de arquipélagos sincopados, entre os quais se geram interstícios  - vazios – 

que operam “em negativo”. Redes infraestruturais que, em qualquer caso, coexistem 

com outras redes virtuais de conexão (telemáticas, informáticas, financeiras) a partir das 

quais outro possível território se estabelece, tornando evidente a natureza plural de um 

sistema liso de limites móveis, variáveis e descontínuos.  

O interesse deste tipo de análise radicaria, precisamente, no alto grau de 

recursividade 28  e auto-organização, que tende a se estabelecer nas geometrias 

irregulares, determinadas por processos de ocupação básicos do sistema, os mesmos 

que surgem de combinações mais complexas, implícitas na sua estrutura global. A 

base destes arquipélagos está no negativo dos arquipélagos primeiramente estriados.  

São aglomerações de crescimento nos vazios ou fundos, nas infraestruturas ou 

enlaces  que se encadeiam, correspondendo a um modo de actuar mais físico. Estas, 

por sua vez, constroem espontaneamente outras possíveis combinações de origem 

topográfica e programática: cheio-vazio-ligação, posicionamento-distanciamento-

deslocação, concentração-dilatação-conexão, ocupação-espaçamento-acesso, isto é, 

                                                
27 Expressão específica da gíria da Rocinha, utilizada pelos moradores para designar um conjunto de 
cabos eléctricos ou a rede eléctrica. 
28 Recursividade é um termo usado de maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um 
objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado. Um bom exemplo disso são as imagens repetidas que 
aparecem quando dois espelhos são apontados um para o outro.(Wikipedia, 2013) 
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ponto-linha-superfície. A partir destas combinações, diversas e infinitas evoluções se 

produzem e reproduzem. Para ilustrar este mecanismo, podemos imaginar a 

sequência dos movimentos do corpo de Pollock, ou o seu corpo em movimento, 

perante o grande plano de suporte do seu expressionismo fractal. Cada um dos seus 

gestos compostos por um padrão geométrico e baseado nas medidas do seu corpo, é 

repetido a diferentes escalas de ampliação. O gesto fractal desenvolve-se, sucessiva e 

progressivamente, pela repetição dos gestos do corpo desde a grande escala do 

corpo em movimento até à pequena escala  dos movimentos da mão que compõem os 

drippings, gotejamentos.  

É esta a lógica de encadeamentos “cheio-vazio-ligação” ou “edificação-topografia-

infraestrutura” que acaba por determinar, em maior ou menor qualidade interactiva, o 

próprio sistema da cidade informal. É, também, o que está na base do surgimento do 

desenho do limite liso, dos mecanismos de crescimento do próprio limite informal entre 

o espaço público e privado. 

 

Ilustração 73 - Jackson Pollock a trabalhar em Long Island, David Lefranc, 

1950, New York (MOMA, 2010) 

 

Um dos mais surpreendentes aspectos deste cenário “aberto” que relaciona as 

diferentes escalas, através de uma lógica não linear e que se tem vindo a descrever, 

aponta, precisamente, para uma grande capacidade de correlação e encadeamento 

multi-escalar que se apresenta na favela, pela sucessiva ocupação dos vazios, desde 
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a maior à menor escala. 

Projectam um novo formato que deriva daqueles movimentos operativos do próprio 

sistema global em que se inscrevem, sem pretender evocá-los ou representá-los. Elas 

não são metáforas mas sim indutoras de processos: fazem-se de trajectórias 

sintécticas, de diagramas evolutivos e mapas estratégicos e tácticos, numa 

compreensão que só é possível a partir da combinação e da simultaneidade de 

movimentos e eventos, em consequentes estruturas mais coerentes, explícita e 

implicitamente inacabadas e evolutivas. 

 

Esta operação táctica feita por estas trajectórias na cidade - com os seus 

crescimentos, as suas malhas, os seus vazios – permite reagir ao lugar e reactivá-lo - 

propondo relações exteriorizadas, activando campos simultâneos, vinculando 

distâncias, destacando ritmos, assinalando vectores de força - à imagem de autênticas 

séries de Cuningham, onde já está latente o movimento do corpo relacional do CI.  

Em suma, a favela corresponde ao movimento da cidade lisa. 

 

 

 
Ilustração 74 -  “Entrada na favela da Rocinha” (Mesquita, 2013) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 
Ilustração 75 – “Recursividade, Gilles Deleuze ad infinitum” , 

Gérard Uféras, 1968, Paris (Gérarduféras, 2013) 

 

 

Assim, e em forma de conclusão, podemos dizer que com Steve Paxton já se “favela”. 

Tal como acontece no corpo relacional dos bailarinos do CI, o território desenvolvido 

pela cidade informal recai em dois vectores: o da plasticidade do limite e a sua 

construção em tempo real. 

O limite entre os corpos – dançados ou construídos - que se metamorfoseia, compõe 

uma entidade de lugar de forma improvisada. É um limite onde as peles têm uma 

dimensão esférica, absoluta em toda a sua multidirecionalidade, composta por 

movimentos não planeados, pois, tal como é esclarecedor na técnica de CI, são 

demasidamente rápidos para não ter outra linguagem que não a física, em vez da 

mental ou previamente estudada. Em ambas, constrói-se um limite através de uma 

modelagem recíproca, numa espiral de perguntas e respostas, num movimento em 

continuum. É um limite que atravessa e deixa atravessar as dimensões pública e 

privada, percorrido ao modo de Monsieur Hulot, num universo composto por várias e 

progressivas camadas temporais. 

Deste modo, com a construção dos lugares por improvisação, introduzimos o mesmo 

axioma que utilizávamos quando falávamos do corpo: o movimento flui através dos 
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interstícios, nos espaços vazios do intervalo, que são configurados pelo limite. Axioma 

transversal a todas as esferas ontológicas, desde o ser ao ser abrigo, casa, cultura ou 

cidade. 

E se com Steve Paxton já se “favela”, vemos que os movimentos aí impressos, nesse 

limite, são os mesmos que condicionam o habitar das construção dos hakka na China 

ou as dinâmicas implícitas no projecto Ramtv desenvolvido na Architectural Association 

em Londres. 

Do mesmo modo, vemos que Marina Abramovic se insinua num suporte formal público, 

ao lado de Martin Ruiz de Azúa ou, numa escala mais alargada, junto a COAR, visando 

a condição da urbaneidade contemporânea, originária de novos sistemas de 

organização dinâmica. Não foi em Groningen que tecemos uma nova verticalidade à 

cidade formal, a mesma imagem que está na origem do crescimento do limite da favela 

da Rocinha, que cria intimidades e encurta as distâncias entre o corpo e a cidade? 

Estas são as linhas implícitas que estruturam este trabalho em dois pólos que estão do 

mesmo lado, no desiquilíbrio dos movimentos lisos que se sobrepõem aos estriados.  

 

 
     [LIMITE_C4]  CORPO      CASA              CULTURA                CIDADE 
                      (case studies) 
         Limite     Steve       Hakka       
     Progressivo   Paxton      Ramtv        “liso”         Rocinha 
 
 
         Limite               Marina   Cocoonmask  
   Transgressivo                  Abramocic             Pocket House            “liso no estriado”          COAR 
          Ici-même   
  
   
Ilustração 76 – Limite C4, esquema das relações transversais dos temas abordados com os casos de estudo 

(Ilustração nossa, 2013) 

 

Em contraponto à montanha e à pirâmide, sistemas vigentes da razão, estão os 

movimentos do vale e do labirinto, aqueles que nos conduzem através da “cabolagem” 

da Rocinha, do que é composto em tempo real e que não é planeado. 

Árvore versus rizoma, crescimento aprumado versus crescimento com linhas de fuga, 

geometria euclidiana versus geometria topológica, perspectiva versus superfície, 

multiplicidades métricas versus multiplicidades padrão, superfícies com módulo versus 

superfícies de apropriação, trajectória versus interdisciplinariedade, “ica” versus 
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“logia”1, sedentário versus nómada, Oceano Atlântico versus Oceano Índico2, nomos 

versus logos, contagem para ocupar versus ocupações para contar, conservadorismo 

versus deserto, decalque versus improvisação, pontos versus superfícies, vertical 

versus horizontal, céu (meridianos) versus mar, limitado versus infinito, contracção 

versus dilatação, óptico versus háptico, prosaico versus poético3, círculo vicioso versus 

círculo virtuoso, estrutura versus abertura, enfim, estriado versus liso. Todas estas 

dualidades fazem parte das palavras-chave que atravessam este trabalho e traduzem, 

implícita ou explicitamente, os conceitos desenvolvidos por Deleuze e Guatari, 

correspondendo, para nós, às naturezas da cidade formal e da cidade informal. Pois a 

natureza de um limite vertical ou de um limite horizontal, corresponde, sem dúvida, a 

formas distintas de territorialização, de apropriação da cidade e todas estas dualidades 

fazem parte do mesmo ponto: o limite constituinte do vazio, do Grande Vazio, onde os 

movimentos têm origem, onde as relações se geram. 

 

No entanto, estas naturezas, tal como o próprio limite, não são estáticas. Também nas 

cidades formais nascem movimentos lisos que procuram não só superar-se ao 

estriamento delas próprias como dialogar com ele, fazer dele sua força. 

Movimentos como COAR, Ici-même ou projectos como Pocket House, Cocoonmask, 

ou até as performances de Marina Abramovic são prova disso. 

O território já não se ocupa. Apropria-se. Como diz Deleuze, a noção de território está 

directamente ligada à desterritorialização ao que se chama no idioma inglês de 

outlandish. O território só vale em função de um movimento através do qual se sai 

dele: “Il n’y a pas de territoire sans un vector de sortir du territoire. Il n´y a pas de sortir 

du territoire sans, au même temps, un effort pour se reterritorialiser ailleurs” 4 

(informação verbal)5. 

                                                
1 Ciências exactas (ex. matemática) versus ciências não exactas (ex. filosofia). 
2 Esta referência ao mar, arquétipo dos espaços lisos, é ilustrado por Deleuze e Guatari (2007, p. 610), 
sendo o Oceano Atlântico o primeiro a ser estriado pelo Homem. 
3 Termos tomados do crítico de literatura russo, Victor Chklowski. Chklowski distingue a linguagem poética 
da prosaica. A linguagem prosaica é marcada por um processo de identificação que dá luz aos principais 
atributos dados pela percepção, classificando-os por classes, tipos ou objectos, ressaltando o seu 
denominador comum. Paralelamente, a linguagem poética, vai para além da força do hábito para dar 
lugar a uma experiência que vive no interior da percepção, fazendo reviver os atributos geradores, que 
implementaram determinado objecto ou acontecimento (Chlowski, 2008, p. 20-23). 
4 Não há território sem um vector de saída e sem, ao mesmo tempo, o esforço de se reterritorializar em 
outra parte (tradução nossa). 
5 Gilles Deleuze em “L’abécédaire de Gilles Deleuze” com Claire Parnet. 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 
 

156 

 
Ilustração 77 – Ocupação do território, esquiço (Ilustração nossa, 2013) 

 

Se analisarmos a história do Homem, apercebemo-nos que os acontecimentos surgem 

numa aparente dicotomia, numa oposição  que já se percebe proceder, que se antecipa. 

Neste sentido, é revelador o caso estudado do Rio de Janeiro, onde os movimentos 

informais surgem, quase simultaneamente, em resposta ao estriamento do arquipélago 

do Haussman tropical, francamente motivado pela peculiar geomorfologia da cidade. 

Assim, numa perspectiva global, interessa-nos salientar as passagens e as 

combinações nas operações de estriagem e alisamento. Como o espaço não cessa de 

ser estriado sob o constrangimento de forças e restitui novos espaços lisos através 

dessa mesma estriagem. Pois até a cidade mais estriada restitui espaços lisos. Basta, 

por vezes, discrepâncias na velocidade dos movimentos, de aceleração ou lentidão, ou 

na qualidade dos mesmos, legato6  ou staccato7, para refazer um espaço liso. E, 

                                                
6 Legato é uma forma de articulação que une as notas musicais. 
7 Staccato, termo oposto a legato, é uma forma de articulação musical que define uma pausa entre a nota 
tocada e a procedente. 
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certamente, os espaços lisos não são por si só libertadores. No entanto, é neles que a 

luta muda, se desloca e que a vida reconstitui os seus enredos, se confronta com novos 

obstáculos, inventa novos andamentos, modifica as regras do jogo. Por isso mesmo, 

aproveitar essa potencialidade, aproveitar o espaço geográfico da experimentação para 

ir mais além e não se ficar por uma importação de elementos formais é deveras 

enriquecedor. Mas nunca acreditar que um espaço liso basta para nos salvar. É na 

dimensão do vazio, no espaço intersticial, o lugar onde as relações se estabelecem.  

Ou seja, como o bailarino que procura o equilíbrio no desequilíbrio constante do 

movimento dos seus gestos infinitos, o território do planeta vai-se intrincando e 

dissolvendo nas fronteiras da sua corporeidade, ora em expressões estriadas, ora em 

expressões lisas, em concordâncias ou confrontos, através das linguagens expressas 

pelo espaço limite do espaço público com o espaço privado. 

 

Estar no limite é, então, estar entre a razão e a experiência, entre o teórico e o 

empírico, entre o sedentário e o nómada, entre o que planeia e o que se expressa, o 

itinerante e o flâneur, e ser a força que os conecta, relaciona, articula, capaz de 

considerar os dois lados da mesma moeda. 

Ser experiência de um alisamento temporário do espaço estriado pelas errâncias 

urbanas demonstraria não somente que os espaços lisos e estriados não são fixos e 

dicotômicos, mas que eles existem nas suas próprias misturas e podem seguir uma 

lógica mais complexa e temporal, como demostraram Deleuze e Guatari. 

 

No início não havia pois início. Tudo estava já na latência do movimento, movimento 

que resulta da soma das acções lisas ou estriadas, desenvolvidas em cadeia.  Tudo se 

passa no entre, no espaço in between, na fronteira. 

 

No entanto, numa perspectiva local (e na perspectiva de cada momento do quadro 

global), é contraproducente sintetizar estes movimentos da mesma maneira, ou seja, 

sem analisar as forças implícitas impulsionadas pela cultura de cada lugar. 

Se, como diz T. Hall, a distância é a medida do comportamento proxémico que está 

directamente relacionada com o modo de organização do território de uma determinada 

cultura, funcionando através de uma modelagem recíproca (igualável ao CI), será 

imperativo estabelecer prioridades e viver cada momento de cada cidade em 
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consonância com as suas necessidades proxémicas. Se o alisamento apresentado no 

caso de estudo de Groningen confere a especificidade da sua cultura nas práticas 

propostas para cidade, constatar-se-á o mesmo em relação aos movimentos de 

estriamento na Rocinha? 

 

Durante muitas décadas, a resolução do problema das favelas passava por múltiplas 

tentativas fugazes da sua destruição. Hoje já se procura integrar estas estruturas na 

cidade, procurando reconhecer-lhe um valor próprio. Dado que esta integração passa, 

muitas vezes, por implementar nestas estruturas lógicas próprias da cidade formal, 

motivadas por uma ideia de identificação que lhes é ausente, um olhar crítico sob o 

ponto de vista do limite, poderá fornecer novas perspectivas. 

 

Celebrar a identidade que estas estruturas podem conter é celebrar as 

particularidades físicas e sociais de cada fragmento da cidade. O caso particular da 

favela da Rocinha indica um ponto central que acentua a peculiar heterogeneidade 

urbana da cidade do Rio de Janeiro. Se tentarmos propor manter a identidade de cada 

fragmento, estamos também a resolver a desconexão física e a segregação social e, 

por conseguinte, estamos a reconhecer processos de integração que têm em conta a 

integridade urbana plural. 

 

Da integridade à integração, há um espaço onde se pode trabalhar, 

fundamentalmente, com a quarta dimensão, sublinhando a identidade da aldeia 

urbana, um lugar de exaltação das diferenças e um suporte pluricentral com uma 

capacidade infinita de auto-recriação.  

A condição estrutural da favela promove uma construção empírica e envolve a mesma 

estrutura rizomática8 que, a uma escala menor, já está implícita na recursividade dos 

                                                
8 Rizoma é um modelo conceptual da teoria de Gilles Deleuze e Félix Guattari. A noção de rizoma foi 
adoptada da estrutura de algumas plantas cujos brotos podem ramificar-se em qualquer ponto, assim 
como engrossar e transformar-se num bolbo ou tubérculo;  Bot. Caule subterrâneo no todo ou em parte e 
de crescimento horizontal. (definição do dicionário Michaelis) o rizoma da botânica, que tanto pode 
funcionar como raíz, talo ou ramo, independente da sua localização na planta, serve para exemplificar um 
sistema epistemológico onde não há raízes que ramifiquem-se segundo dicotomias estritas. Deleuze e 
Guattari sustentam o que, na tradição anglo-saxónica da filosofia da ciência, costumou-se chamar de anti-
fundacionalismo (ou anti-fundamentalismo): a estrutura do conhecimento não deriva, por meios lógicos, 
de um conjunto de princípios primeiros, mas sim elabora-se, simultaneamente, a partir de todos os pontos 
sob a influência de diferentes observações e conceptualizações. Isto não implica que uma estrutura 
rizomática seja necessariamente flexível ou instável, porém exige que qualquer modelo de ordem possa 
ser modificado: existem no rizoma linhas de solidez e organização fixadas por grupos ou conjuntos de 
conceitos afins. Tais conjuntos definem territórios relativamente estáveis dentro do rizoma. Os autores 
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movimentos globais.  Visa uma organização do território cultural que não segue linhas 

de subordinação hierárquica com um só sentido de acção. Tem antes, como base, 

uma estrutura que dá origem a múltiplos acontecimentos, onde qualquer um pode 

afetar ou incidir em qualquer outro. Antecipa movimentos que se geram. Está em 

contraponto ao modelo arbóreo9, pois qualquer afirmação que incida sobre algum 

elemento poderá também incidir sobre outros elementos da estrutura, sem ter em 

conta a sua posição recíproca. Estamos sob a imagem do rizoma que não carece de 

centro, característica que o torna partcularmente interessante para dar continuidade a 

qualquer movimento que se insinue. A imagem resultante da favela constitui um 

sistema de organização dinâmica. É a soma de propostas topológicas, incutidas por 

contaminações e investidas aparentemente aleatórias, que estabelecem uma condição 

de continuidade. Pois no final das contas tudo é porque é e através do retorno e do 

poder desta natureza dinâmica endógena é exercida a mesma força que gerou, no 

início, o corpo informal. Um sistema que visa aproximar-se da condição das 

multiplicidades que reconhece um mundo em devir (como o próprio corpo-devir do 

bailarino, com as suas diferentes paisagens), que ainda que possa arborificar-se em 

determinados momentos, conecta-se de um ponto qualquer a um outro ponto 

qualquer, pondo em jogo elementos pré-existentes com os que se procedem, não 

constituindo unidades, mas sim dimensões. Como um rizoma, a sua geometria é feita 

tanto de linhas de continuidade quanto de linhas de fuga, segundo as quais se 

metamorfoseia, mudando de natureza. A multiplicidade da favela é constituinte de um 

mapa aberto, construído enquanto desmontável, conectável, reversível, modificável, 

com múltiplas entradas e saídas, constituido, enfim, por linhas de fuga. É o rizoma que 

mapeia e retoma a identidade particular da aldeia urbana. Assim lembram Deleuze e 

Guatari: "Não se deve confundir tais linhas ou lineamentos com linhagens de tipo 

arborescente, que são somente ligações localizáveis entre pontos e posições. [�] O 

rizoma é diferente. É um mapa e não decalque.” (2004, p.32). 

                                                                                                                                          
propõem o que se pode agrupar em dois tipos de sistemas: centrados e a-centrados. Os sistemas raíz e 
radícula podem ser classificados como centrados, privilegiando as estruturas arborescentes de 
ramificação hierárquica, em que cada indivíduo reconhece apenas seu vizinho activo, seu superior 
hierárquico. A arborescência preexiste ao indivíduo e nela ele possui um papel fixo. Em contraponto aos 
sistemas que beneficiam o centro, são apresentados os a-centrados, em que o privilégio é dos meios, dos 
intervalos, das ervas-daninhas entre as plantações tão cartesianamente organizadas. O rizoma é 
classificado como a-centrado, uma rede de autómatos finitos. A condição deste tipo de sistema é a de 
complexidade, em que não há um decalque, uma cópia de uma ordem central, mas sim múltiplas 
conexões que são estabelecidas a todo o momento, num fluxo constante de desterritorialização e 
reterritorialização. (Wikipedia, 2013) 
9 Base da organização formal do conhecimento, como as taxionomias e classificações das ciências. 
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Como é demonstrado com o exemplo do crescimento da Rocinha através da dilatação 

do objecto construído, a experiência dos movimentos lisos incutidos pelo vector 

temporal (com carácter rizomático e em tempo real), apelam e criam condições para 

um novo lugar, lugar de improvisação, que flui para se tornar simultaneamente corpo e 

cidade, que é habitado e habita. 

 

No seguimento desta ideia, às intervenções planeadas previamente neste tipo de 

território, que visam o estriamento e a importância da formalização da linguagem 

urbana, opomos a potência da diferença, da contaminação multiplicadora e sem 

orientação fixa em conjunto com as assimetrias orgânicas que estão nos movimentos 

de origem da própria favela e, por conseguinte, producentes para a sua identidade 

local no contexto global. Do mesmo modo que foi construída a cidade informal, com as 

mesmas forças de vectorização, podemos apurar a integridade das paisagens da 

aldeia urbana, tendo como fio condutor a questão do corpo, ou como diria Milton 

Santos, da corporeidade dos homens lentos (apud Berenstein Jacques, 2000, p.16), 

que pela sua própria experiência física urbana - enquanto prática quotidiana, estética 

ou artística – vai ao encontro de uma apologia da experiência participativa das 

cidades. 

Porque, a partir do princípio que o corpo gere todas as acções e reflexos do mundo, 

está assegurada a sua centralidade antropológica. 

Since the body mediates all reflection and action upon the world, its centrality to the 
anthropological endeavor seems assured, but a perusal of the canon of social and 
cultural anthropology indicates that the body’s explicit appearance has been sporadic 
throughout the history of the discipline10 (Margarett Lock, 1993, p.133) 

Se estivermos atentos a este princípio, estamos perante uma possibilidade de 

contaminação urbana, aquela onde o arquitecto urbanista se deixaria afectar pela 

cidade existente a partir da sua experiência física e sensorial, provocando outras 

maneiras de se errar pelas cidades e, sobretudo, mostrando novos caminhos 

alternativos à espectacularização urbana.  

                                                
10 Uma vez que o corpo medeia toda a reflexão e acção sobre o mundo, a sua centralidade para o 
empreendimento antropológico parece assegurada, mas a leitura dos cânones da antropologia social e 
cultural indica que a aparência efectiva do corpo tem vindo a ser pouco explícita ao longo da história 
desta disciplina (tradução nossa). 
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Desta forma, nas fissuras do pensamento euclidiano, estas considerações abrem 

perspectivas (ou linhas de fuga) para novas formas de actuar cidade, baseadas no 

reconhecimento do limite enquanto elemento contentor de tempo e estrutura 

dinamizante de uma lógica urbana própria: uma arquitectura do limite. 

Borderachitecture. 
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APÊNDICES 

 
Os presentes apêndices constituem um plano de documentos referentes à prática da 

arquitectura da autora, correspondendo tanto a exercícios desenvolvidos na academia 

como no âmbito profissional.  

Servem para complementar a linha de reflexão do presente trabalho, apresentando o 

aprofundamento das principais questões enunciadas. 

 

Os apêndices I e II focam a questão do tempo.  

Foram desenvolvidos durante o 4º e o 5º ano da cadeira de Projecto na Universidade 

Lusíada. Constituem exercícios que tiveram o objectivo de dinamizar o vector 

temporal, enquanto estratégia operativa desenvolvida pela autora:  

O primeiro – Pack City – enquanto simulação das várias fases da vida de uma cidade; 

O segundo – Torel – é desenvolvido segundo várias etapas de modulação do projecto 

arquitectónico. 

 

Os apêndices III e IV são exercícios que focam a construção na malha consolidada na 

cidade. 

Integrantes da práctica profissional, registam dois exercícios desenvolvidos num atelier 

de arquitectura sediado em Londres, WHATarchitecture.   

Contemplam a construção nos interstícios da malha urbana, quer seja em pequena 

escala, numa única fissura da cidade – Art Cell – quer tome partido do seu cityscape, 

numa escala mais alargada – COAR (caso de estudo). 

 

Todos os apêndices apresentados contam com a participação, parcial ou integral, da 

autora. 
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APÊNDICE I 

 
nome_ PACK CITY (PROJECTO IV) 

programa_ CIDADE COMPACTADA E SUSTENTÁVEL 

lugar_ LOURES, TERRENO 
autores_ JOANA BRAGA MACEDO BASTO 

quando_ 2002-2003 

entidade_ UNIVERSIDADE LUSÍADA 
 

 

 

“PACK CITY” é um projecto desenvolvido no 4º ano de Projecto, no ano lectivo 2002-

2003. 

O programa, constitui-se em três exercícios: o projecto de uma habitação evolutiva; o 

projecto de uma cidade sustentável e compactada; e, por fim, o projecto de um templo. 

 

Como resposta, a autora propôs a integração dos três exercícios na PACK CITY, uma 

cidade que para além de completar os pressupostos (ser sustentável e compactada), 

também mostrava-se evolutiva, através da integração do desenho de um sistema de 

células que se desenvolviam e permutavam ao longo do tempo, no cumprimento dos 

mais variados usos. Da mesma forma, e tendo por conceito-base o princípio da 

entropia (segunda lei da termo-dinâmica), propôs-se a evolução da cidade em seis 

estágios, desde o seu nascimento até à morte, consagrando ao templo o seu momento 

final. 
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APÊNDICE II 

 
nome_ TOREL (PROJECTO V) 

programa_ CASA. HOTEL. GALERIA. JARDIM. 

lugar_ LISBOA, JARDIM DO TOREL 
autores_ JOANA BRAGA MACEDO BASTO 

quando_ 2003-2004 

entidade_ UNIVERSIDADE LUSÍADA 
 

 

 

O projecto que se apresenta neste apêndice – Torel – compreende os exercícios 

propostos para o Jardim do Torel, no ano lectivo de 2003-2004 para o 5º ano de 

Projecto.  

 

Vem em seguimento das estratégias operativas desenvolvidas pela autora na cadeira 

de Projecto IV, construindo, também, a integração do programa oferecido – uma casa 

unifamiliar, um hotel, uma galeria de arte e um jardim -  num só gesto. Procura resolver 

a diferença de cotas do lugar, reorganizando-o através de um elemento charneira que 

se desenvolve numa sequência de “tempos de desenho” do objecto arquitectónico.  
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APÊNDICE III 

 
nome_ ART CELL 

programa_ ATELIER DE CERÂMICA (12m2) 

lugar_ LONDON, VICTORIA PARK SQUARE 
autores_ ANTHONY HOETE (ARCHITECT), 

JOANA BRAGA MACEDO BASTO (ASSISTANT ARCHITECT) 

quando_ 2005 
entidade_ WHATarchitecture 

 
 

O projecto apresentado neste apêndice, foi desenvolvido pelo atelier What 

Architecture, em resposta ao pedido da ceramista britânica Annabel Faraday. 

 

Apesar de pequeno em escala, este projecto tem um grande potencial quanto à gestão 

do uso da malha urbana no futuro das cidades, sendo um protótipo para outros 

projectos. 

Embora a cidade seja habitualmente considerada como densa, sem espaços 

disponíveis para novas construções, na realidade, o tecido urbano apresenta-se cheio 

de espaços vazios, particularmente se levantarmos as nossas cabeças. Fora do chão, 

os espaços aéreos podem ser identificados como gaps ou fissuras entre os edifícios. A 

Art Cell ocupa o espaço vazio, de 2 a 3 metros, situado entre uma estação de 

bombeiros e um edifício habitacional. Através da utilização de uma tecnologia de corte 

de painéis de madeira (CNC technology), o atelier de cerâmica, pode ser curtado com 

precisão na fábrica alemã (FinnForest) e transportado para Londres, contando apenas 

com um dia para a sua instalação.  
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Ilustração 1 – Victoria Park Square, vista do espaço intersticial aéreo entre a estação de bombeiros e o complexo 
habitacional. 
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Ilustração 2 -  052vic_Art Cell,  Maquete de estudo. 
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APÊNDICE IV 

 
nome_ FLOATING HOUSE_COAR 

programa_ ABRIGO EFÉMERO (16m2) 

lugar_ GRONINGEN, PUDDING FACTORY ROOFTOP 
autores_ ANTHONY HOETE (ARCHITECT) 

JOANA BRAGA MACEDO BASTO (ASSISTANT ARCHITECT) 

ALICE LABADINI (ASSISTANT ARCHITECT) 
ALBERTO  MOZZATO (INVITED ARCHITECT) 

quando_ 2006 

entidade_ WHATarchitecture 
 

 

 

O projecto apresentado neste apêndice, foi desenvolvido pelo atelier What 

Architecture, no âmbito do evento desenvolvido na cidade de Groningen, intitulado 

“City on a Roof” (desenvolvido no capítulo “Cidade”). 

 

Floating House  é um projecto desenvolvido no espaço aéreo da cidade de Groningen, 

especificamente da cobertura de uma fábrica. Teve como ponto de partida o filme 

realizado em 1956 por A. Lamorrisse, Le Ballon Rouge.  Foi desenvolvido através de 

uma estratégia “hands on” partido de um conceito operativo “right here, right now”. 

 

Floating House chegou a Groningen numa mala. É transportável, recolocável e pode 

ser montada em apenas uma hora. A sua estrutura é baseada em balões de hélio que, 

como outras estruturas semelhantes, toma partido das condições atmosféricas como o 

vento e o calor, destacando a sua forma mutável. É constituída por 30 balões esféricos 

com 1 metro de diâmetro, que suportam uma estrutura piramidal de nylon que os 

envolve, definindo um espaço de 16m2 . Pesando ao todo 15kg, a estrutura pode ser 

manipulada através de fios coloridos que estão conectados aos balões e ao alcance 

do usuário. Desta forma, a Floating House remete a uma arquitectura sem paredes, 

vaga e sem forma que flutua no espaço também vago do céu. Visa, acima de tudo, a 

arquitectura enquanto evento. 
 

 

 



 
 
Contentores de tempo: limite entre o espaço público e o espaço privado, do corpo à cidade, de Groningen à Rocinha 

 

Joana Braga Macedo Basto 
 
 

244 

 

 
Ilustração 1 -  Imagem- conceito, Le Ballon Rouge de A. Lamourrisse, 1956. 
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Ilustração 2 -  Pudding- roof, vista da cobertura da Pudding Factoy 

 
 

 
Ilustração 3 -  Pudding- roof, planta da cobertura da Pudding Factoy 
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Ilustração 4 -  Floating House, maquete de estudo. 

 
Ilustração 5 -  Floating House, a mala. 

 
Ilustração 6 -  Floating House, unidade de construção, balão de hélio. 
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Ilustração 7 -  Floating House, unidades de construção, balões de hélio. 

 

 
Ilustração 8 -  Floating House, membrana de contenção em nylon. 
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Ilustração 9 -  Floating House, espaço interior. 
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Ilustração 10-  Floating House, espaço interior. 

 

 
Ilustração 11-  Floating House, espaço interior. 
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Ilustração 12-  Floating House, espaço interior. 
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ANEXO 

 

 

 

O presente anexo visa retratar a cidade informal como é, integrada num sistema de 

organização dinâmica.  Esta leitura parte de um levantamento fotográfico na Rocinha 

realizado pela autora em 2007, compreendendo a imagem instantânea de uma estrutura 

urbana em permanente mutação. 

 

Numa primeira parte é apresentado o trabalho do concurso público de ideias para a 

“Reurbanização do complexo da Rocinha”, desenvolvido no ano de 2006 e coordenado 

pelo arquitecto Luís Carlos Toledo (primeiro prémio). Visa uma proposta participativa, 

onde os moradores têm um papel preponderante, tanto na discussão de ideias como no 

próprio processo do projecto.  

 

Na segunda parte, apresentam-se imagens da Rocinha de modo a ilustrar conceitos 

indicados ao longo da dissertação, apontando para os indícios que lhe conferem uma 

estrutura de organização dinâmica.  

Serve de suporte para o caso de estudo apresentado no capítulo 4.2.2. e provém da 

experiência da autora na participação do levantamento fotográfico já referido, circunscrito 

nos trabalhos do PAC I para a “Reurbanização do complexo da Rocinha”. 

As imagens apresentadas são recentes e da autoria de Francisco Mesquita (2013).  
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