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Resumo 
 

O espaço público é por definição um espaço de contacto: entre o indivíduo e os outros, 

e o indivíduo e os objectos. Por consequência de um ritmo de vida cada vez mais exigente 

e acelerado, dá lugar a relações e usos, superficiais e pragmáticos, resultando na 

deterioração da qualidade desse contacto. 

O presente trabalho pretende reflectir sobre as questões relacionadas com o Tempo no 

espaço público. Parte da constatação, de que vivemos numa época, em que a rapidez é 

apresentada como uma virtude independente do contexto. A noção, tecnológica e 

enganadora, que mais rápido é sempre melhor. Conforme identificado por várias áreas de 

investigação (saúde, sociologia, ecologia, etc.), estas práticas têm tido consequências 

negativas para o bem-estar dos indivíduos e meio ambiente. Numa era do pronto-a-comer, 

pronto-a-vestir, fast-food, always connected, em que tudo tem que ser rápido e estar à 

disposição, confunde-se frequentemente quantidade com qualidade.  

Pretende-se então, encontrar mecanismos que permitam questionar esta velocidade 

(urgência) que é imposta, como a única e a melhor solução e evitar a consequente 

deterioração do contacto no espaço público.  

Através da análise de abordagens como: Performance, Land Art, Arte Relacional, Slow 

Design e Design Relacional - Identifica-se diversos modos de pensar e agir sobre o espaço, 

estratégias, que por serem focadas nas relações sociais e contexto, permitem melhorar o 

contacto através da empatia.  

Na procura por uma abordagem qualitativa, esta investigação opta por um 

entendimento bergsoniano do tempo: em que o tempo vivido se distingue do tempo 

físico, por ser qualitativo. Assim, este estudo, propõe-se explorar o potencial da utilização 

do Tempo (enquanto ferramenta projectual), para abordar um problema relacionado com 

o Tempo (a Hegemonia da rapidez). Explorando, através de várias propostas projectuais, 

em que medida poderá o tempo ser utilizado enquanto ferramenta facilitadora de 

contacto no espaço público. 

 

Palavras-chave: tempo; rapidez; velocidade; slow-design;espaço-público; relacional 
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Abstract 
 

Public space is by definition a space of contact: between the individual and others, and 

the individual and objects. By consequence of an increasingly demanding and fast pace of 

life, it gives rise to superficial and pragmatic, relationships and uses, resulting in the 

deterioration of the qualities of the contact. 

This paper aims to reflect on the issues related to Time in the public space. Based on 

the observation that we live in a time where speed is presented as a virtue, regardless of 

the context. The notion, technological and misleading, that faster is always better. As been 

identified by various research areas (health, sociology, ecology, etc.), that these practices 

have had negative consequences for the well - being of individuals and the environment. 

In an era of ready-to-eat, ready-to-wear, fast food, always connected, in which everything 

has to be fast and available, there is a frequent confusion between quantity and quality. 

It is intended, to find ways to question this speed (emergency) that is imposed as the 

only and the best solution, and avoid the consequent deterioration of the contact in the 

public space. 

Through the analysis of approaches such as : Performance, Land Art, Relational Art, 

Slow Design and Relational Design – it’s identified various ways of thinking and acting on 

the space, strategies , which are focused on social relationships and context, allowing the 

improvement of the connections through empathy. 

In the search for a qualitative approach, this research opts for a Bergsonian 

understanding of time: where the time lived is distinct from the physical time, because it is 

qualitative. Thus, this study aims to explore the potential of using Time (as a project tool), 

to address a problem regarding Time (the hegemony of Speed). Exploring through various 

projectual proposals, to what extent can time be used as a facilitating tool of the 

connections in public space. 

 

 

 

Key-words: time; speed; slow-design; public space; relacional 
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Título: O tempo enquanto mediador do contacto no espaço público. 

 

Hipóteses/perguntas  de  investigação:  

 

No projecto para o espaço público, de que forma poderá o tempo ser utilizado como 

ferramenta de mediação entre os diferentes elementos do espaço? 

 

Quais as melhores estratégias, para trabalhar o tempo (enquanto ferramenta projectual) 

de forma a enriquecer a experiência no espaço público? 
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CAPÍTULO I – PONTO DE PARTIDA 
   

 

O espaço público é por definição um espaço de contacto (por vezes imposto): entre o 

indivíduo e os objectos, e o indivíduo e os outros. Por consequência de um ritmo de vida 

cada vez mais exigente e acelerado, esse contacto tem dado lugar a usos superficiais e 

pragmáticos dos espaços.  

Com a revolução industrial, o advento da automação (industrial e doméstica), em que 

os processos se tornaram mais rápidos, criou-se a expectativa de um conforto gerado pela 

redução da manualidade. A ideia que esta resultaria em mais tempo livre. A promessa que, 

com o progresso tecnológico, haveria um abrandamento do quotidiano, e 

consequentemente, mais tempo para a fruição das relações, com os outros, o meio e com 

nós próprios. No entanto, constatamos que vivemos absorvidos numa sucessão de 

actividades, num ritmo cada vez mais acelerado que conduz à redução do contacto 

necessário para a pretendida fruição. 

Vivemos numa era do pronto-a-comer, pronto-a-vestir, fast-food, always connected, em 

que tudo tem que estar feito, ser rápido e estar à disposição. Uma vivência acelerada, que 

frequentemente se transforma numa narrativa programática, em que pessoas e objectos 

co-habitam num espaço, de forma quase autómata, irreflectida e insensível, com 

consequências para o seu bem-estar e o meio ambiente. Num ritmo de urgência, que 

transcende a desejada “escala humana” de Papanek1, potencia-se uma desumanização do 

uso, relegando para um plano secundário a dimensão emocional da relação com o espaço 

e com os outros. É por isso, de premente importância encontrar mecanismos que 

permitam questionar esta velocidade (urgência) que nos é imposta, como a única e a 

melhor solução. 

Assim, a presente proposta, procura explorar estratégias de optimização dessa relação 

emotiva e relacional no espaço público. Onde através da exploração de diferentes 

mecanismos, se ajuste a velocidade de uso, numa tentativa de resgatar algumas formas de 

                                                                    
1 - Victor Papanek, designer e ecologista, propõe uma prática projectual para uma “escala humana”, em 
oposição a uma abordagem massificada de grande escala. Assim o indivíduo é considerado na sua dimensão 

humana e holística, em contrapartida, tem igualmente em si, a responsabilidade de uma contribuição social, à 
sua escala individual e humana. (Papanek 1995) 
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empatia e emotividade, e consequentemente enriquecer a qualidade da experiência. 

Numa primeira fase, será abordado o problema do condicionamento da temporalidade 

a uma única velocidade. A observação de que a rapidez, tem sido apresentada como a 

velocidade ideal, independente do contexto. Num claro equívoco entre qualidade e 

quantidade, que tem resultado em graves consequências na nossa qualidade de vida. 

De seguida, no terceiro capítulo, através de uma decomposição do potencial projectual 

do tempo, identificaremos atributos e modos de fazer, que nos parecem relevantes. 

Apresentaremos ecos deste conceito de negação de um ritmo de urgência, em práticas 

criativas cujas propostas abordam a renovação das relações sociais, com o espaço e com a 

natureza. Movimentos de re-aproximação e recuperação dos contactos no espaço público.  

Na sequência dessa pesquisa, serão identificados alguns projectos, que pela sua 

natureza, ilustram de forma exemplar estes objectivos. 

 

No Capítulo IV, abordaremos o entendimento do tempo, será analisado o conceito de 

tempo assumindo a ideia Bergsoniana2 de duração. De um tempo uno e interpenetrado, 

indivisível e coeso, que se distingue do tempo físico, que é composto por uma sucessão 

lógica e mensurável. Entende-se passado, presente e futuro, como um contínuo devir, em 

que tempo vivido (duração) funciona como um passado existente no presente e aberto ao 

futuro. Além de Bergson, serão ainda apresentados outros autores (em especial da 

filosofia e sociologia) que contribuíram para um entendimento mais alargado do tempo. 

Mais tarde tentaremos explorar de que forma este tempo qualitativo, poderá ser 

articulado como ferramenta projectual, visando a libertação da (quantificativa) hegemonia 

da rapidez.  

Ainda neste capítulo, faremos uma decomposição propositiva do tempo vivido, 

analisando algumas especificidades, do passado, presente e futuro3. Ou como Deleuze4 

designou, memória, consciência e liberdade. Numa primeira fase, será dividido em dois 

campos de trabalho: a)Registos da passagem do tempo e b)Empatia através do convívio. 

Nos registos da passagem do tempo, trataremos o passado e o futuro, a memória e 

                                                                    
2 (Bergson 1888) 
3 Ainda que, de acordo com a duração de Bergson, passado, presente e futuro sejam indivisíveis, eles não 

deixam de existir como elementos próprios do tempo vivido. 
4 (Deleuze, Bergsonism 1991) 
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liberdade. Na empatia através do convívio, trataremos o presente, a consciência, entendo-

a embebida de passado e em construção constante do futuro. Ainda que o presente seja 

praticamente inexistente, é uma consciência efémera que marca toda a experiência. 

 

“Quando pensamos esse presente como devendo existir, ele ainda não existe; e, 

quando o pensamos como existente, ele já passou.” Henri Bergson
5 

 

O Presente será analisado na óptica da relação com os outros (o natural) e com os 

objectos (o construído), sendo ponto essencial da experiência, pois é aí que se encontra o 

Corpo. 

“Mas já agora podemos falar do corpo como de um limite movente entre o futuro 

e o passado, como de uma extremidade móvel que nosso passado estenderia a 

todo momento em nosso futuro. Enquanto meu corpo, considerado num instante 

único, é apenas um condutor interposto entre os objetos que o influenciam e os 

objetos sobre os quais age, por outro lado, recolocado no tempo que flui, ele está 

sempre situado no ponto preciso onde meu passado vem expirar numa ação.” 

 Henri Bergson6 

 

De seguida, à medida que os diferentes assuntos são abordados, serão apresentados 

diversos projectos
7
, que foram realizados no contexto desta investigação. Estes, não serão 

o resultado de uma abordagem sistemática, exaustiva e linear, que pretende ilustrar todos 

os campos de discussão, mas sim um elemento fluido resultante de um ciclo bidirecional - 

reflexão/criação <=> recenção. Não haverá portanto a preocupação de listar 

quantitativamente todos os campos de discussão, mas sim, explorar o potencial criador e 

qualitativo de uma abordagem metodológica, que utiliza o tempo como processo 

catalisador. 

 

 

                                                                    
5 (Bergson, Henri [1896] 1999, 166) 
6 (Bergson, Henri [1896] 1999, 85-86) 

7 Apesar de cada projecto, poder abordar mais que uma temática, estes serão apresentados na área, 
considerada de maior pertinência para o estudo. 
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Imagem 1 - Daniel Sousa, Mapa de Conteúdos, 2015, ilustração infográfica 
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1. Abordagem e opções metodológicas 
 

A modalidade escolhida para esta investigação foi trabalho de projecto. Sendo esta 

uma investigação teórico-prática, desde o início que se levantaram algumas questões, 

acerca de qual a relação a estabelecer entre a teoria e a prática. Apesar de ser clara a 

interdependência entre recensão crítica, escrita e projecto, qual seria o imperativo? 

Deveria consistir no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa e recensão crítica, 

posteriormente materializado num ou mais projectos que explorassem esses 

pressupostos? Ou deveria a prática projectual, orientar a teoria, que por sua vez 

funcionaria como um relatório crítico, justificativo do trabalho desenvolvido? Deveria esta, 

condicionar-se à exequibilidade, disponibilidade de oportunidades, recursos e parcerias, 

para a execução dos projectos? Deveria subordinar-se a um local e contexto? Faria sentido 

que a prática projectual fosse restrita a um âmbito disciplinar: design de produto, 

comunicação, escultura, performance, arquitectura, pintura, etc? Atendendo à 

abrangência do tema, quais seriam os limites do domínio a trabalhar? 

Com base nestas e outras questões, foi-se definindo qual a abordagem a adoptar na 

relação entre os componentes desta investigação, assim como, quais as suas prioridades. 

 

a) Reasearch by design 

 

Diante das dúvidas acerca do melhor método para articular as componentes práticas e 

teóricas desta investigação, optou-se por uma abordagem que desse prioridade aos 

aspectos expressivos e qualitativos em detrimento dos quantitativos, acrescentando ao 

conhecimento existente através de experiências e propostas. Assim, adotou-se uma 

metodologia aproximada da investigação pelo design (research by design). De acordo com 

Jørgen Hauberg
8
, designa-se de Investigação pelo design, qualquer tipo de pesquisa na 

qual o design é um elemento essencial do processo de investigação, referindo-se às 

diferentes maneiras através das quais o design e a investigação se interligam, quando 

produzimos novo conhecimento. “A investigação pelo design gera pesquisa crítica através 

da prática de design, que poderá incluir a realização de projectos, propostas, realidades 

                                                                    
8 (Hauberg 2016) 
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possíveis e alternativas”
9
. 

Habitualmente a investigação parte de uma inquietação ou questionamento (pergunta 

de investigação) e através de um raciocínio metodológico chega a uma nova, resposta ou 

solução, seja ela verdadeira ou apenas possível. Assim, segundo o mesmo autor, a 

investigação pelo design, sugere uma prática que segue aparentemente na direcção 

oposta, onde a investigação se obtêm partindo do design - da proposta, do modelo ou 

experiência, até à generalização e racionalização, através da extração de regras sobre o 

objecto do processo de investigação. Esta abordagem pretende trazer ferramentas 

expressivas e sistemáticas no processo de investigação, e estabelece uma relação directa 

entre o acto de analisar e o de propor. Através da investigação pelo design, procura-se a 

concordância entre os métodos de investigação e uma prática criativa. Henk Borgdorff, 

afirma ainda, que a “Investigação pelo design não assume a separação entre sujeito e 

objecto, nem a distância entre o investigador e a prática. Em vez disso, a prática artística é 

por si só, um componente essencial do processo de investigação assim como dos seus 

resultados.”10 Entende-se dessa forma, que a prática projectual será a matéria principal da 

investigação, enquanto potência, possibilidade, dando enfase às suas motivações, 

conceitos, métodos e processos e não necessariamente aos objectos que resultem desta. 

 

b) Execução 

 

Em coerência com este foco, na abordagem propositiva e qualitativa, uma vez que as 

questões levantadas por esta investigação prendem-se com o potencial do tempo ser 

utilizado como ferramenta metodológica, geradora de projectos, decidiu-se não 

condicionar as propostas à sua exequibilidade. O que se pretende nesta investigação não é 

demonstrar que os projectos propostos são realizáveis, nem relatar as vicissitudes da sua 

implementação, mas antes de mais, testar o potencial gerador, de criação e expressão, de 

projectar para o espaço público sob uma determinada óptica. Dessa forma, para os 

projectos propostos, não será prioritário, garantir a sua implementação, no tempo útil da 

                                                                    
9 Tradução livre do texto original: “Research by design generates critical inquiry through design work that may 
include realised projects, proposals, possible realities and alternatives.” (Hauberg 2016) 
10 Tradução livre do texto original: “Research by design does not assume a separation of subject and object and 

does not observe a distance between the researcher and the practice. Instead, the artistic practice itself is an 
essential component of both the research process and the research results”(Borgdorff 2006) 
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elaboração desta investigação. Apesar de haver todo o interesse na sua realização, esse 

compromisso nesta fase, retiraria tempo, à criação e fundamentação das restantes 

propostas, condicionando a investigação no seu potencial e objectivo. É assim assumido, 

que apesar de ser habitual, que para a execução de projectos no espaço público, seja 

necessário despender tempo para identificar e gerar oportunidades, criar parcerias, reunir 

recursos materiais e logísticos, assim como pontualmente, tratar de questões mais 

burocráticas como licenças e contratos, estas actividades não serão prioritárias. Pois não é 

a exequibilidade que se pretende testar nesta investigação, mas sim o potencial gerador, 

de uma metodologia orientada para a temporalidade.  

 

c) Abrangência do tema 

 

No que diz respeito à abrangência, ficou claro desde o início dos trabalhos, que num 

estudo que aborda um tema tão transversal e multidisciplinar como o tempo, seria 

necessária alguma contenção, de modo a adequar o trabalho produzido às limitações 

naturais do fim a que se destina, um trabalho de projecto de mestrado. Concluindo que, 

dadas as circunstâncias, quantidade de ramificações e fontes disponíveis, o recurso mais 

difícil de gerir seria, ironicamente, o tempo. Assim, num exercício de economia de 

recursos, decidiu-se que em virtude da sua natureza, algumas áreas, ainda que próximas 

do âmbito de trabalho a desenvolver, não seriam aprofundadas neste estudo, 

nomeadamente:  

Gestão de tempo – independentemente de ser uma questão amplamente tratada e 

comum a todos os indivíduos e comunidades, este assunto não será aprofundado neste 

trabalho, pois iria alargá-lo a uma componente mais metodológica e organizacional, 

afastando-o do seu cerne. 

Teoria da relatividade – apesar de ser um eixo do pensamento sobre o tempo, 

considerou-se que a exploração da relação espaço-tempo desenvolvida na teoria da 

relatividade de Einstein11, alargaria o âmbito do tema além dos limites desejados. 

Bergson vs Einstein – Henri Bergson é um dos autores cuja obra será estrutural para 

este trabalho, após a publicação do seu livro Duração e Simultaneidade
12

, e do 

                                                                    
11 (Einstein 1920) 
12 (Bergson e Lewis 1922) 
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consequente debate com Einstein
13

, alguns autores levantaram dúvidas acerca do rigor 

científico e conhecimentos de física de Bergson, especialmente nos seus pontos de conflito 

com a teoria da relatividade. Apesar de haver outros que defendem que esse é um erro de 

interpretação, decidiu-se que este assunto, pela sua especificidade e complexidade, não 

seria desenvolvido neste trabalho, além desta breve menção. 

Finalização vs continuidade – no início dos trabalhos, foi criado um esquema de 

conteúdos, este em coerência com o tema da pesquisa, irá evoluir ao longo do tempo. Será 

sempre assumido como um mapa de um percurso que se vai realizando, deixando por isso 

em aberto a possibilidade de não ser possível atingir todos os seus destinos, no tempo útil 

destinado a esta investigação. Assim, e mais uma vez, em coerência com outras áreas 

desta investigação, esta será entendida como um projecto aberto e contínuo, que apesar 

de ter um mapa ambicioso, mesmo que este não seja concluído, permitirá recolher várias 

referências e situar-nos no nosso trajecto. Ao longo do documento encontraremos 

indicações de direcções que não serão aprofundadas por falta de tempo ou em virtude da 

extensão do documento. 

 

d) Outras considerações 

 

No projecto para o espaço público, um dos elementos fundamentais é o local, a 

escolha, apropriação e adequação às suas características e contextos. Ao considerar esse 

elemento, entendeu-se que esta investigação não se deveria restringir a um local, mas ser 

projectada a vários locais e contextos, pois o que se pretende, é testar a diversidade e 

potencial de abordagens orientadas pelo tempo, e não de um contexto espacial específico.  

Numa fase inicial, também não será importante definir o âmbito disciplinar das 

intervenções (escultura, design de produto, land art, arquitectura, design gráfico, pintura, 

performance, vídeo, etc) interessará apenas trabalhá-las de forma crítica e coerente com 

os pressupostos conceptuais das propostas a apresentar. Deixando em aberto o âmbito 

disciplinar, tornando-o uma consequência do conceito da intervenção. 

 

 

                                                                    
13 (Bergson e Einstein 2015) 
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“… a questão de saber se uma intervenção é arte não é interessante (…) parece 

mais interessante observar, como aconselha Rancière, o que faz uma intervenção, 

a forma como é recebida pelos públicos que cria, e até que ponto afirma ou 

implica tacitamente uma posição política ou um programa.”
14 

 

Grant H. Kester. 

 

Todos estes elementos de estudo, apesar de serem analisados nas suas características 

individuais, são entendidos como parte de um todo. Serão por isso alvo de abordagens 

projectuais combinadas, que utilizarão o conhecimento adquirido e reflexão crítica 

resultante do mesmo, para gerar projectos que produzam, novos modos de ver, envolver e 

experienciar o espaço público. 

 

2. Âmbito 
 

O tempo enquanto mediador de contacto no espaço público 

-Dispositivos de desaceleração e re-aproximação 

 

O presente trabalho visa abordar algumas das problemáticas associadas à dimensão 

temporal no espaço público, e o que identificamos como uma deformação da vivência da 

mesma. Comecemos por decompor o título do trabalho.  

 

“…existir é mudar, mudar é amadurecer, amadurecer é prosseguir criando-se 

continuamente.” Henri Bergson15 

 

O Tempo, aqui será compreendido como a dimensão da mudança16, um entendimento 

que transcende o espacial. Este será apresentado como parte do problema, com a 

                                                                    
14 (Kester 2004)  
15 Tradução de um excerto do original:  “We are seeking only the precise meaning that our consciousness gives 
to this word "exist," and we find that, for a conscious being, to exist is to change, to change is to mature, to 
mature is to go on creating oneself endlessly.” (Bergson, Henri [1911] 1998, 7) 
16 O filósofo Walter Kaufmann no seu livro “Time is an Artist” descreve o tempo como a “dimensão da 

mudança”. Entendendo que espacializamos o tempo para reflectir a mudança, que o conceito humano de tempo 
é o resultado da nossa reflexão sobre essa mudança. (Kaufmann, Walter; 1978, 26) 
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hegemonia da rapidez e suas consequências, por outro lado, ensaiado como hipótese para 

uma solução. Terá como foco, as noções de tempo vivido e duração
17

, de modo a resgatar 

uma percepção qualitativa do tempo em detrimento da perspectiva espacial e 

quantitativa, vigente. 

Relativamente à primeira fase, de identificação do problema, optou-se por dar 

preferência à utilização do termo rapidez, em vez de velocidade. Ainda que a tradução 

mais comum das expressões, utilizadas por muitos autores (ex. speed e vitesse), seja 

velocidade, esta poderá ser demasiado abrangente e até ambígua. A velocidade, é “a 

qualidade do que é veloz, rapidez, presteza, celeridade”
18

, no entanto, também é a 

“relação entre o espaço percorrido e a unidade de tempo”. Nesta perspectiva, o conceito 

de velocidade, assume-se na sua relação directa com a progressão, no entanto não 

elimina, a possibilidade de esta ser lenta. Ou seja, poderemos dizer que alguém circulou 

numa rua, a uma baixa velocidade (lenta), ou a uma alta velocidade (rápida). No entanto 

não seria correcto, dizer que alguém circulou numa rua a uma baixa rapidez ou a uma 

rapidez lenta. Nesse sentido, como o que trataremos nessa fase (de identificação do 

problema) será apenas focado em questões relacionadas com velocidades rápidas, 

evitaremos a questão da intensidade, dando preferência à expressão inequívoca de 

rapidez. Em especial ao tratar o problema da hegemonia da rapidez.  

Deixaremos um aprofundamento do entendimento do tempo para mais adiante noutro 

capitulo
19

. 

O espaço público será entendido como aquele que é comum, partilhável e partilhado 

colectivamente. Onde o discurso, é dirigido a todos os que o frequentam. Apresenta-se 

ainda como oposição à exclusão da partilha, do que é comum. Assumindo-se assim, como 

um espaço de contacto entre os seus elementos.  

Esta noção de espaço Público fundamenta-se na explicação que José Guilherme 

Abreu20, atribuiu ao qualificativo Público (em Arte Pública). Explica que, deriva do latim 

                                                                    
17 (Bergson, Henri [1888] 2011) 
18 Velocidade in Dicionário da Língua Portuguesa (Pinheiro 1945, 1399) 
19 O tema será mais desenvolvido no sub-capítulo, entendimento do Tempo.  

20 Na comunicação “Arte Pública. Origens e condição histórica”, no Colóquio Internacional: Arte Pública e 
envolvimento Comunitário (Abreu, José Guilherme; 2013). 
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clássico “publicus”
21

, que decorre da aglutinação de poplicus (povo) com pubicus (da 

população adulta), resultando numa nova noção com sentidos próximos mas distintos: 

“Enquanto coisa da população – designa o que é comum e partilhável por todos. Enquanto 

coisa do povo – designa o que é comum e partilhado colectivamente. Enquanto coisa 

dirigida à população – designa uma comunicação destinada a todos. Enquanto coisa 

oposta ao privado – designa oposição à exclusão da partilha do que é comum”.  

Reforçando este conceito de público, cita ainda Hannah Arendt: “O termo público 

denota dois fenómenos intimamente relacionados, mas não completamente idênticos. 

Significa, em primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por 

todos, e tem a maior divulgação possível.22 (…) Em segundo lugar, o termo público significa 

o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós, e diferente do lugar que nos 

cabe nele”
23

. Voltaremos a esta definição de Arendt. 

  

Interessa-nos agora retomar o conceito de José Guilherme Abreu, e a sua 

caracterização do complexo conceptual da arte pública:  

“Ideário: a arte pública visa levar a arte a todos os cidadãos. 

Especificidade: a arte pública implica uma postura cívica do artista e provoca um 

comportamento social do público. 

Inclusividade: a arte pública adequa-se a múltiplos destinatários, técnicas de 

produção, meios expressivos, linguagens plásticas e formas de expressão, em 

coabitação pluridimensional. 

Regime: a arte pública resulta de um regime de produção alogerada que a 

diferencia da restante produção artística.” 

Ainda que a área de intervenção desta investigação não se restrinja ao âmbito da arte 

(nem do design), parece-nos que estes pressupostos apresentam especial pertinência nas 

propostas a apresentar. Uma vez que a formação anterior ao curso a que este trabalho se 

destina, foi na área do Design, uma das questões iniciais, conforme referido, foi se 

deveríamos focar as intervenções nessa área disciplinar. No entanto, parece-nos que essa 

                                                                    
21 Que já é uma derivação “do latim antigo poplicus e do etrusco populus, cujo significado é “povo””(Abreu, José 
Guilherme; 2013, 14) 

22 (Arendt, Hannah; [1958] 2001, 64) 
23 (Arendt, Hannah; [1958] 2001, 67) 
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definição é desnecessária, pois distinguir se as intervenções seriam de Arte ou Design, 

apenas faria sentido se as perpectivas das mesmas fossem extremadas, entendendo por 

exemplo, a arte como meramente autográfica
24

 e institucional, e o design como 

meramente funcionalista e industrial.  

José Guilherme Abreu, refere ainda que identifica neste raciocínio de “ideário sui 

generis que diferencia a arte pública (…) ecos da história da arte dos finais do sec. XIX, 

designadamente no âmbito da formação e afirmação do movimento arts and crafts
25

, que 

pugna pela defesa de enunciados estéticos e programas artísticos cujas orientações 

parecem decalcadas daquela a que vimos referindo”
26

. O autor refere ainda que 

“relativamente à situação actual da Arte Pública” a situação é inversa, “o conceito é 

claramente mais limitado (…) toda a diversidade se concentra quase exclusivamente no 

território das artes plásticas, o que não sucedia com o referido movimento belga…”. 

Reforça ainda a relação do significado de Arte pública contemporânea, com o nascimento 

e compreensão do movimento arts and crafs com a citação, do manifesto de escultura 

Pública de Siah Armajani, com um “ideário muito similar”: 

“7. A escultura pública tenta preencher o fosso que se forma entre a arte e o público, 

para fazer com que a arte seja pública, e que os artistas sejam cidadãos outra vez. 

14. A maior parte da dimensão das artes perdeu-se, e só poderá recuperar-se através 

da redefinição da sua relação com um público não especializado”.
27

 

Com base nos pressupostos apresentados no complexo conceptual da Arte Pública, e 

nas referidas pontes de contacto com o ideário arts and crafts, podemos afirmar que, 

estes implicam condições que coexistem, em certos modos de fazer, tanto na Arte como 

no Design, tornando inútil, qualquer distinção à priori do contexto. 

 

O contacto é aqui encarado através do entendimento de que somos seres sociais, 

precisamos e definimo-nos na nossa relação com os outros.  
                                                                    
24 Distingue a Arte alográfica da autográfica, conforme a explicação de Roberto Grau: “Existem dois tipos de 
arte: as autográficas, que importam apenas em compreensão da obra, completada pelo autor, independente da 
reprodução do intérprete, como por exemplo, a arte da pintura, e as artes alográficas, que importam em 
compreensão e reprodução, sendo imprescindível para apreciação da obra a mediação do intérprete, como 
exemplo temos o teatro e a música”. (Abreu, José Guilherme; 2013, 19) 
25 O movimento Arts and Crafts, é considerado um movimento seminal evolução do Design Moderno. 

26 (Abreu, José Guilherme; 2013, 20) 
27 (Armajani, Siah; 1995, 35-37) APUD. (Abreu, José Guilherme; 2013, 30) 
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“Nós tornamo-nos plenamente nós próprios, apenas através da interação, 

enriquecedora, das nossas redes. Procuramos, mais do que qualquer outra coisa, 

estabelecer conexões mais profundas e mais completas.” David Brooks 
28

 

 

O espaço público é, por definição, um espaço de contacto necessário, entre indivíduos, 

objectos e natureza. Numa relação inversa, o aumento da velocidade, tem dado lugar à 

redução desse contacto. Em suma, o aumento de velocidade prejudica a qualidade do 

espaço público, por afectar negativamente uma das suas caracteristicas essenciais. 

A mediação será entendida, à luz do segundo fenómeno identificado por Hannah 

Arendt. Conforme vimos, o termo Público significava o próprio mundo, na medida em que 

é comum a todos. No entanto este não é idêntico à terra ou à natureza, “tem, antes, a ver 

com o artefacto humano, com o produto de mãos humanas, com negócios realizáveis 

entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no mundo significa 

essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que nele habitam em comum, 

como uma mesa se interpõe entre os que se sentam em seu redor; pois, como todo 

intermediário, o mundo, ao mesmo tempo, separa e estabelece uma relação entre os 

homens.”29 

Assim, num espaço comum a todos, num “mundo de coisas interposto entre os que 

nele habitam em comum”, pretendemos propôr o Tempo como, intermediário, mediador, 

que visará minorar os efeitos da aceleração (uma condição da mesma natureza). Um 

mediador que condicionará a experiência na sua temporalidade. Procurando encontrar 

diferentes modos de utilizar o tempo como dispositivo de desaceleração e re-aproximação. 

Uma temporalidade que seja mediadora da espacialidade.    

 

 

                                                                    
28 Tradução de: “We become fully ourselves only through the ever-richening interplay of our networks. We seek, 
more than anything else, to establish deeper and more complete connections.” No seu livro, “The Social Animal: 
The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement” David Brooks , aborda a revolução científica que 
decorre há quase duas décadas, que dá conta da importância dos aspectos sociais e emocionais dos indivíduos, 
alertando para o erro que a sociedade comete quando sobrevaloriza os aspectos racionais em detrimento dos 

emocionais. 
29 (Arendt, Hannah; [1958] 2001, 67) 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

33 

 

 

 

 

  



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

34 

CAPITULO II - A HEGEMONIA DA RAPIDEZ 
 

 

1. A hegemonia da rapidez 
 

“a lógica da corrida, desinvestindo da terra e do mundo, e investindo 

progressivamente no vetor, promove um verdadeiro assalto à natureza humana” 

Paul Virilio
30 

 

Com alguma facilidade poderíamos afirmar que nunca vivemos numa época tão 

acelerada, onde a rapidez se tornou um desígnio. Uma temporalidade distorcida, focada 

numa velocidade tecnológica, distante das necessidades reais. 

Parece-nos importante validar esta ideia empírica com dados que nos ajudem a 

entender algumas das causas e consequências desta temporalidade distorcida. 

A preocupação com a vivência do tempo não é recente, se recuarmos até ao primeiro 

seculo D.C., quando o filósofo romano, Séneca escreveu Da Brevidade da Vida, podemos 

encontrar a seguinte afirmação:“…o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e 

rápido, de forma que, à exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos a meio dos 

preparativos para a vida”
31

 

É no entanto de notar, que aquilo que o pensador estoico e moralista censurava não 

era o ritmo (de vida) da sociedade da sua época, mas sim os que se queixavam do reduzido 

tempo (de vida). Para o autor, “a maioria dos mortais” queixava-se da malevolência da 

natureza, por estarem “destinados a um momento da eternidade”, este por sua vez, 

considerava que “não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é 

suficientemente longa e com generosidade nos foi dada, para a realização das maiores 

coisas, se a empregamos bem.” Criticava desse modo, práticas que na sua opinião eram 

inúteis e fúteis, um desperdício dessa generosa dádiva. Ao contrário do discurso que 

encontramos actualmente acerca da boa gestão do tempo (de vida), focada num aumento 

quantitativo da produtividade, Séneca propunha uma substituição do tempo vivido, por 

                                                                    
30 (Virilio, Velocidade e Política 1996, 12) 
31 (Sêneca, Lucius [49] 1993) 
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exemplo, a procurar riqueza e promoção no trabalho em função de validação alheia, por 

uma tranquilidade filosófica de reflexão e auto-conhecimento. 
32

 

Parece-nos, que esta pode ser uma boa pista, para a constante aceleração ao longo dos 

tempos, a ideia da “maioria dos mortais”, de que o seu tempo é curto, que estão apenas 

“destinados a um momento da eternidade”. 

 Em 1982 o médico americano, Larry Dossey cunhou o termo “time-sickness” termo 

que descreve a crença obsessiva de que “o tempo está a fugir, que nunca é suficiente, e 

que temos que pedalar cada vez mais depressa para o acompanharmos”. 
33

 

No seu Livro Space, Time and Medicine, Larry Dossey, explica como aprendeu através 

dos seus erros. Um médico que, como muitas outras pessoas focadas no sucesso do seu 

trabalho, corria contra o relógio, tentando executar o maior número de tarefas possíveis 

ao longo do dia, começou a sofrer as consequências do seu ritmo de trabalho. Dores de 

cabeça e enxaquecas acompanharam-no ao longo dos anos, enquanto avançava a sua 

carreira, ignorando ou mitigando a dor.  

A certa altura, tomou conhecimento das técnicas de biofeedback34, que alteraram por 

completo a sua vida. Não só porque as enxaquecas desapareceram, mas também porque 

finalmente conseguiu estabelecer uma relação directa entre o seu corpo e a mente. 

Rapidamente começou a ajudar outros, médicos colegas de trabalho e engenheiros de 

fábricas e centros de investigação nas proximidades, que padeciam de sintomas causados 

por comportamentos e ritmos semelhantes.  

 

 

                                                                    
32 “A condição de todos os ocupados é miserável, contudo a mais miserável é a daqueles que nem se molestam 
com suas próprias ocupações, que regulam seu sono pelo alheio, que caminham segundo as passadas de outro e 
que estão sob ordens, mesmo nas mais livres das coisas: amar e odiar. Estes, se quiserem saber quão breve é a 
vida, que considerem quão insignificante é a parte que lhes cabe.”(Sêneca, Lucius [49] 1993). 
33 Larry Dossey, Space, Time and Medicine (Boston: Shambhala Publications, 1982) conforme citado por Carl 
Honoré em In Praise of Slow (Honoré, Carl; 2004, 3) , tradução livre do original: “time is getting away, that there 
isn’t enough of it, and that you must pedal faster and faster to keep up”. 
34 Biofeedback é a técnica que treina o paciente a melhorar a sua saúde, através do controle de certos processos 

corporais que normalmente acontecem involuntariamente, tal como ritmo cardíaco, pressão arterial, tensão 
muscular e temperatura da pele. 
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Imagem 2 – Andy Riley, Bunny Suicides, 1998, Banda Desenhada 
 

 

Foi ao longo do tratamento através de biofeedback, a estes grupos, que começou a 

refletir sobre o tempo e a nossa relação (patológica) com ele. Ele concluiu que os 

“batedores de tempo”35, como designou, sofriam de várias doenças relacionadas com o 

stress, que variavam de dores de cabeça, intestinos irritáveis, alterações de sono, 

depressões, doenças cardíacas a esgotamentos nervosos, e que constituíam no seu 

conjunto, uma patologia distinta, que designou de “time sickness”. Conforme referido, de 

acordo com Dossey, esta é o resultado da crença obsessiva de que “o tempo está a fugir, 

que nunca é suficiente, e que temos que pedalar cada vez mais depressa para o 

acompanharmos. O problema é, o corpo tem limites que nos impõe. E o corpo não se 

deixa enganar se o tentamos subjugar e exigir mais do que pode dar num dia de 24 horas. 

                                                                    
35 Traduzido de “time battlers”. 
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Ele vai avisar-nos.”
36

 Aquilo que melhor distingue os “time-sick”, é que após a redução dos 

sintomas eles voltam a correr contra o relógio. Eles sofrem quando têm que esperar e 

somatizam a sua impaciência mesmo nas tarefas mais corriqueiras.  

Conforme apontado por Dick Dahl, no seu artigo The Tick-Tock Syndrome – How  your 

clock can make you sick37, o método que Dossey adopta para tratá-los passa por alterar a 

sua percepção do tempo, fazendo com que desacelerem, através do biofeedback, 

meditação ou mesmo rezando, aprendem a “sair” do tempo. De acordo com Dossey, os 

benefícios destes “time exits” vão além dos benefícios de saúde, “de redução da pressão 

arterial e eliminação das dores de cabeça, implica alterações reais no comportamento que 

conduzem a mais discernimento e sabedoria”38. Ainda no mesmo artigo, é referido que 

outros médicos obtiveram resultados importantes, como o Dr. Dean Ornish39, ao descobrir 

que os pacientes cardíacos tiveram melhorias significativas, quando participaram em 

programas de meditação e yoga. 

Em entrevista com Carl Honoré, o psicólogo inglês Guy Claxton, refere que a aceleração 

tornou-se uma segunda natureza: “nós desenvolvemos uma psicologia interna da rapidez, 

de poupar tempo, maximizar a eficiência, que se está a tornar mais forte a cada dia”40.  

Por sua vez, o economista sueco Staffan Burenstam-Linder, observa no seu livro “The 

Hurried Leisure Class”41, que o consumo numa sociedade afluente42 é limitado pelo nosso 

recurso mais escasso: o tempo. Demonstra que o mecanismo que condiciona a falta de 

                                                                    
36 Traduzido do original - “that time is getting away, that there isn’t enough of it, and that you must pedal faster 
and faster to keep up. The trouble is, the body has limits that it imposes on us. And the body will not be fooled if 
we try to beat it into submission and ask more of it than it can deliver in a 24-hour day. It will let us know”. 
37 (Dahl, Dick; 1997) 
38 Traduzido de “Therapy for time sickness is more than just solving high blood pressure or making headaches go 
away,” he says. “It involves changes of behavior that lead to insight and wisdom.” 
39 Presidente e Director do Instituto de Investigação de medicina preventiva em Sausalito, Calif. 

40 Conforme citado por Carl Honoré em In Praise of Slow (Honoré, Carl; 2004, 3) , tradução livre do original: “We 
have developed an inner psychology of speed, of saving time and maximizing efficiency, which is getting stronger 
by the day”. 
41 (Linder, Staffan Burenstam; 1969) apud. (Lindskog, Helena; Brege, Staffan; 2002) 
42 O termo Sociedade Afluente, foi cunhado pelo economista John Kenneth Galbraith, para caracterizar uma 
sociedade em que o seu desenvolvimento económico permite que todas as vontades materiais sejam facilmente 
satisfeitas. Em que o objectivo já não seria a produção de bens de consumo, mas a melhoria dos serviços 
públicos. Comparando, com alguma ironia, com o modelo norte-americano da época, em que a quantidade de 

produção e consumo, atingiram um nível, em que há pessoas que morrem, não por comer de menos, mas por 
comer demais.(Galbraith, John; 1958) 
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tempo depende da quantidade de produtos no mercado. Para ele, a prosperidade 

económica não tem conduzido à desejada “paz e harmonia… na realidade sucede o 

oposto. O ritmo aumenta e a vida fica mais agitada “
43

. Afirma ainda, que como, tanto 

serviços como produtos, continuarão a aumentar “…não só a produção mas também o 

consumo exigem mais tempo”.44   

 

2. A economia do “senso comum” 
 

” O senso comum não é assim tão comum” 
45 

Voltaire 

 

O Dr. James M. Gordon
46

, afirma que o modo como nos relacionamos com o tempo 

tem tido consequências médicas graves, e realça a necessidade de entrarmos em contacto 

com os ritmos naturais da vida, comer quando temos fome, dormir quando estamos 

cansados, em vez de o fazermos quando achamos que é a altura certa. Afirma que temos 

que deixar de encarar o tempo como um capataz. Poderíamos considerar estas sugestões 

de senso comum, de que um adulto não necessitaria ser recordado, no entanto, conforme 

temos vindo a observar, “o senso comum não é assim tão comum”. Pois apesar de 

observarmos os seus malefícios, são inúmeros os exemplos de incentivo contínuo a uma 

política de aceleração, de onde citamos o exemplo de Klaus Schwab, fundador e 

presidente do fórum mundial de economia, que reivindicou a necessidade de acelerar da 

seguinte forma: 

 

   

                                                                    
43 Traduzido do original: “…peace and harmony… in reality it is in this case in contrary. The pace increases and 
life becomes more hectic.”(Linder, Staffan Burenstam; 1969) apud. (Lindskog, Helena; Brege, Staffan; 2002, 10) 
44 Traduzido do original: “…not only production but also consumption demands time”(Linder, Staffan 
Burenstam; 1969) apud. (Lindskog, Helena; Brege, Staffan; 2002, 10) 

45 Tradução livre do original “Le sens commun n'est pas si commun” (Voltaire 1829) 
46 Director do centro de medicina para o corpo e mente de Washington D.C. 

http://www.definitions.net/definition/commun
http://www.definitions.net/definition/commun
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” estamos na transição de um mundo em que o grande come o pequeno para um 

mundo em que o rápido come o lento” 
47

 

Klaus Schwab 

Há nesta postura uma premissa económica, que é importante para entendermos 

melhor o problema. A dimensão económica por definição, tem duas vertentes interligadas 

que nos interessam, por um lado a ideia de produtividade, por outro, a de escassez. A 

primeira, associada à produção, a segunda, ao valor.  

A produtividade associa a produção à sua velocidade, e é considerada um indicador de 

qualidade na análise económica de qualquer sistema. Um pouco mais adiante, iremos 

analisar de que modo essa idealização da produtividade nos está a afectar.  

Por sua vez, e interligada, a noção de escassez, reporta-se a uma das definições de 

economia mais unânimes (numa sociedade consumista), a de Lionel Robbins, para quem a 

economia é a “ciência que estuda o comportamento humano como a conciliação entre 

objetivos e recursos escassos que têm diversos usos”48. No seu conceito, assume-se que, 

os desejos humanos são ilimitados, confundindo-se com necessidades. Se não houver 

escassez de comida, dinheiro ou tempo, não há área de estudo da economia. Entende-se 

assim, que o querer mais, o desejar, é inerente à condição humana desde os primórdios, e 

não tem limites enquanto, por sua vez, os recursos, serão sempre limitados, e a sua 

escassez determina o seu valor. Há nesta visão de economia, uma clara orientação para os 

desejos do indivíduo, em contraste com as necessidades, não só do indivíduo mas 

também da sociedade em que este se insere. Enquanto para Marshall
49

, a economia, 

estudava a acção humana, individual e social, associada à obtenção e uso dos requisitos 

matérias destinados ao bem-estar (welfare), na definição de Robbins, os desejos do 

indivíduo, e a escassez dos recursos assumem a prioridade em detrimento das 

necessidades e bem-estar.  
                                                                    
47 Conforme citado por Carl Honoré em In Praise of Slow (Honoré, Carl; 2004, 3) , tradução do original: “We are 
moving from a world in which the big eat the small to one in which the fast eat the slow”. 
48 Tradução do original: “Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between 
ends and scarce means which have alternative uses.”(Robbins, Lionel; 1932, 15). 
49 Definição de economia de Alfred Marshall no seu livro de 1890, Principles of Economics: “Political Economy or 
economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social 

action wich is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of 
wellbeing.” (Marshall, Alfred; 1920 [1890], 6). 
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Para Robbins, de certa forma em concordância com Dossey e até Séneca, “o tempo à 

nossa disposição é limitado. Há apenas vinte e quatro horas no dia. Temos que escolher 

entre os diferentes usos que lhes podemos atribuir”
50

, escassez e escolha são 

inseparáveis. O nosso sistema económico, por defeito, está organizado, para um estímulo 

constante, aos nossos desejos, desafiando a conciliação entre o nosso tempo limitado e os 

nossos desejos infinitos.  

 

 

 

 

Imagem 3 – Registo fotográfico de sinalética do aeroporto de Nørresund, Aalborg, Dinamarca 
 

 

A solução maioritária, de “senso comum”, tem sido, aumentar a velocidade, a 

produtividade, na esperança vã, de assim alcançar os objectivos. Esquecendo-se no 

entanto, que estes poderão ser inalcançáveis, por se terem tornado infinitos. 

 

     

                                                                    
50 Tradução do original: “The time at our disposal is limited. There are only twenty-four hours in the day. We 
have to choose between the different uses to which they may be put.”(Robbins, Lionel; 1932, 14). 
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3. A ansiedade da produtividade 
 

“Money rich, time poor” 

Adágio popular inglês 

 

A expressão money-rich, time-poor (rico de dinheiro, pobre de tempo), surgiu em 

Inglaterra no sec. XX para descrever o grupo de pessoas que dispondo de elevados 

rendimentos resultantes de empregos bem remunerados, tinham pouco tempo livre para 

lazer. A expressão continua a ser utilizada e o fenómeno passou a ser descrito como time 

poverty (pobreza de tempo). Sabemos no entanto, que para muitos, a time poverty, 

tornou-se uma condição necessária para a empregabilidade, a única maneira de fugir à 

pobreza monetária. Justificável pela estagnação dos ordenados, e contínuo aumento de 

despesas.  

Num estudo sobre a relação entre o tempo e dinheiro, Helena Lindskog e Staffan Brege 

defendem que os nossos padrões de consumo e produção, ”em muitos aspectos, mudaram 

a favor de comportamentos de time-poverty. A expansão de cadeias de fast food, e o 

aumento do uso de comida prefabricada são indicadores desta tendência.”51 

 

“Morrem mais pessoas nos Estados Unidos por comerem demasiado do que por 

não terem o que comer” 52 

John Kenneth Galbraith 

 

O mesmo estudo identifica que, actualmente, as pessoas time-rich, têm uma percepção 

de abundância de tempo, utilizam com frequência expressões como “queimar tempo” e 

“passar o tempo”. No entanto apenas uma pequena facção deste grupo, também é 

Money-rich (rico de dinheiro). Sendo constituído principalmente por: pessoas reformadas, 

crianças, jovens e desempregados. Estas situações resultam de: reformas ou pensões, 

aumento da esperança de vida e redução do trabalho infantil. O grupo dos time-poor 

                                                                    
51 Tradução do original: “our overall consumption patterns in many respects have changed in favor of time-poor 
behavior. The expansion of the fast-food business and the increased use of prefabricated food are indicators of 
this trend.” (Lindskog, Helena; Brege, Staffan; 2002, 9)  

52 Tradução do original: “More die in the United States of too much food than of too little.” (Galbraith, John; 
1958, 103) 
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padece da escassez, utiliza mais expressões como “poupar tempo”, e é constituído, pela 

maioria dos profissionais e pais com crianças pequenas. Sendo identificado como 

principais motivos para essa situação: os que estão empregados terem que trabalhar 

bastante independente ou como consequência de pressão da organização; a distinção 

entre trabalho e lazer estar a ficar cada vez mais reduzida; o aumento de bens, serviços e 

escolhas para ocupar o tempo; a necessidade de estarem preparados para as mudanças, 

de aprenderem e adquirirem novos conhecimentos; a consciência que estão em mudança 

e são responsáveis pelo seu futuro. Assumem ainda que, a time poverty está associada ao 

sucesso económico e a identificação através do trabalho nunca foi tão importante. Por 

outro lado “o trabalho, tornou-se mais excitante, apresentando novos desafios e uma boa 

dose de satisfação”53.  

Historicamente, dois grupos dominaram, esta relação de tempo e dinheiro. Até há 

pouco tempo, a minoria era time-rich/Money-rich e tinha poder. A maioria era time-

poor/money-poor e não tinha poder. A minoria time-rich/money–rich representava o 

poder e dinheiro, mas também a cultura, a moda e as principais tendências, materiais e 

intelectuais. A maioria da população era time-poor/money-poor, onde todos os membros 

da família tinham que contribuir para a sobrevivência da mesma. A possibilidade de 

mudança de situação era bastante limitada. As pessoas usavam a maioria do seu tempo a 

produzir para os outros e para si. Não tinham nem tempo nem dinheiro para consumir 

mais do que os essenciais.  

Os outros dois grupos eram muito reduzidos, os Time-rich/money-poor eram poucos 

porque tinham muita dificuldade em sobreviver, se alguém adoecia ou perdesse o 

emprego era uma catástrofe pessoal e familiar. Os Time-poor/money-rich, era um grupo 

igualmente pequeno que tinha enriquecido à custa do seu trabalho, e normalmente eram 

artistas ou cientistas bem-sucedidos. Com o tempo estes grupos foram convergindo.   

Actualmente, a situação teve praticamente uma inversão. O grupo dos time-

rich/money-rich continua a existir mas os seus membros deixaram de ter posições tão 

proeminentes. Os dois grupos mais predominantes são os time-poor/money-rich e os time-

rich/money-poor. Tendo aproximadamente a mesma dimensão nos países desenvolvidos. 

As elites de hoje, são time-poor/money-rich, determinam as tendências, têm cargos e 

                                                                    
53 (Lindskog, Helena; Brege, Staffan; 2002, 13) 
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salários acima da média, trabalham muito mais, e têm menos contacto com a família e 

amigos. Os Time-poor/money-poor na nossa sociedade são famílias de baixo rendimento, 

frequentemente monoparentais, e que nesse estudo são identificados como um grupo 

relativamente reduzido. De acordo com a mesma publicação, os time-rich/money-poor de 

hoje, não seriam considerados pobres no passado, sendo um grupo constituído por 

pessoas com reformas reduzidas, desempregados e jovens, muitas vezes alvo de 

marginalização. 

É de notar, que nesta evolução da relação entre tempo e dinheiro, o modelo de 

sucesso, que por consequência, a maioria aspira alcançar, implica ser time-poor/money-

rich. Hoje pode-se dizer, que estamos diante de uma sociedade em que somos convidados 

a padecer de time-sickness, é comum a palavra workaholic estar associada a um elogio, e 

esquecermo-nos que é a contração das palavras: trabalho, com alcoolismo, e que define, 

antes de mais, uma compulsão obsessiva.  

O termo, da autoria de Oates 54, refere-se a “uma pessoa cuja necessidade de trabalhar 
se tornou tão excessiva que cria um distúrbio considerável ou interferência na sua saúde 
física, felicidade pessoal, relações interpessoais, e com o seu bom funcionamento social”. 
Numa pesquisa sobre o tema, Ronald Burke55, identificou que a prevalência de workaholics 
varia entre 5% a 23%, sendo o resultado de pressões externas, necessidades financeiras, 
ou uma situação profissional em particular. Concluindo ainda, que estes indivíduos tinham 
mais probabilidades de sofrer danos psicológicos e físicos.  

Por sua vez, Marilyn Machlowitz,56 afirma que no século XXI, a pressão de estar sempre 
ligado (always-on) é universal: “Workaholics costumavam ser pessoas que iam trabalhar a 
qualquer hora em qualquer lugar. O que mudou é que estar disponível 24 horas, 7 dias da 
semana, se tornou a norma”. Confirmando esta afirmação, temos notícia57 do fabricante 
Volkswagen, que decidiu combater a exaustão por motivos laborais, aceitando no final de 
2011, bloquear o acesso dos empregados ao e-mail, entre as 18h45 e as 7h00. O acordo 
surgiu, depois dos funcionários se queixarem que estava-lhes a ser solicitado que 

                                                                    
54 Tradução do original: “a person whose need for work has become so excessive that it creates noticeable 
disturbance or interference with his bodily health, personal happiness, and interpersonal relationships, and with 
his smooth social functioning.” (Oates, Wayne; 1971, 4) 
55 (Burke, Ronald J.; 2000) 
56 “Workaholics used to be the people who would work anytime, anywhere. What has changed is that it has 
become the norm to be on call 24/7.”(Machlowitz, Marilyn; 1980) 
57 “França, Alemanha e Japão adoptaram medidas contra esgotamento dos trabalhadores.” Público (Faria , 
Natália ; 2017) 
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estivessem disponíveis, 24 horas do dia, por disporem de telemóvel da empresa. Na data, 
a imprensa alemã estimava que o cansaço mental devido ao excesso de trabalho, resultava 
em mais de 10 milhões de dias de baixa por ano, só na Alemanha. Na França, empresas 
como a France Telecom, Renault e La Poste foram denunciados por recorrer a práticas 
abusivas que resultaram em suicídios de funcionários. No caso da France Telecom, a justiça 
francesa determinou, a abertura de um processo por “assédio moral” depois de 60 
empregados da empresa se terem suicidado. “No caso da Renault, a justiça também 
considerou a empresa responsável pelo suicídio de pelo menos três funcionários, o que 
levou a empresa a anunciar a contratação de mais 110 engenheiros para reforçar os 
quadros de pessoal.” 

Para compreendermos melhor onde este problema nos pode levar, podemos ir ao 
exemplo extremo, do que acontece no japão, onde já existe uma expressão que significa 
morte por excesso de trabalho, a palavra Karoshi. “Numa cultura onde a dedicação à 
empresa é quase um culto, as estatísticas oficiais dão conta de 168 mortes devido a fadiga 
extrema em 2015”. Quase um quarto das empresas japonesas admite que os seus 
funcionários, trabalham além das horas contratadas, e algumas admitem ter pessoal com 
mais de 100 horas extraordinárias por mês. O governo japonês, já está a tentar resolver a 
situação, criando tectos para as horas de trabalho extraordinárias mensais, limitando a 60 
horas por semana, para 5% do total de trabalhadores. E tentando convencer os 
trabalhadores a gozar pelo menos 70% das férias pagas que dispõem. 

 

 

Imagem 4 - Michael Wolf, Tokyo Compression, 2010 
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Ou seja, para além das horas extraordinárias, que sobrecarregam os trabalhadores, 

para agravar, também as férias, muitas vezes, não são gozadas. Em 2003, 60% dos 

trabalhadores britânicos não utilizaram a totalidade das suas férias. Os trabalhadores 

americanos por sua vez, não usam em média 20% do seu período de férias. 

Assume-se uma ideia quantitativa, de que mais horas correspondem a maior 

produtividade, ignorando as variáveis qualitativas da equação. No entanto, esta obsessão 

com a produtividade, assente num modelo de excessivas horas de trabalho, representa um 

enorme retrocesso. Apresentaremos 2 exemplos: Henri Ford, após a optimização do seu 

processo produtivo, reduziu o número de horas de trabalho dos seus trabalhadores, que 

variava entre 10 e 12 horas diárias para 9 horas em 6 dias por semana. Com a continuação 

destas melhorias, em 1914 os seus trabalhadores “apenas” trabalhavam 8 horas por dia, e 

tinham duplicado os seus ordenados. Ao contrário das espectativas de alguns dos seus 

críticos, a empresa, apesar da redução substancial das horas de trabalho, e do aumento 

dos ordenados conseguiu, em apenas 2 anos, duplicar as suas margens de lucro. De 

realçar, que não estamos a afirmar que neste caso, a redução de horas de trabalho foi o 

único factor para o sucesso económico da empresa, mas que este, representou uma opção 

de gestão, que mesmo centrada na produtividade, entendeu, que obteria melhores 

resultados, através de uma redução significativa das horas de trabalho. 

Confirmando ainda esta constatação de retrocesso, Juliet Shor
58

 afirma que mesmo o 

camponês medieval, que decerto não teria uma vida fácil, trabalhava menos que a média 

dos trabalhadores de hoje. Porque quando os trabalhadores lutaram pela jornada diária de 

oito horas, eles não estavam a tentar conquistar algo radicalmente novo, mas a restaurar o 

que os seus ancestrais já desfrutavam antes do capitalismo industrial. As 40 horas 

semanais, (que como já vimos não são uma regra aplicada) apenas representam uma 

vitória em relação às 70-80 horas semanais, praticadas no século XIX. Pois, de acordo com 

a sua investigação, 200-400 anos antes, as pessoas não trabalhavam jornadas tão longas e 

apesar das péssimas condições de vida, usufruíam de mais tempo de férias do que 

actualmente dispomos. 

Recentemente a Suécia, começou a experimentar um modelo de 6 horas de trabalho 

diárias. Conseguiu em muitos sectores manter a produtividade, com aumento significativo 

                                                                    
58 (Schor, Juliet; 1993) 
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da satisfação dos trabalhadores e redução de baixas médicas. No entanto, estão a 

reequacionar o sistema, porque verificou-se que aumentava os custos de alguns sectores. 

As 6 horas de trabalho até pode ter sido uma proposta optimista, mas o que esta 

experiência reforça, é a consciência que não deve haver uma velocidade universal para 

todos os contextos, a relação horas de trabalho/produtividade, não é linear. Não é verdade 

afirmar que mais horas de trabalho, significam mais produtividade, mas também não é 

verdade, que menos horas de trabalho implicam a mesma produtividade. Conforme 

defendemos, a velocidade, não deve ser encarada de forma geral e quantitativa, mas 

antes, na sua especificidade de forma qualitativa. 

 

4. O desgaste da rapidez 
 

Podemos observar que a crescente velocidade tem causado desgaste a vários níveis: a 
já referida aceleração dos meios laborais, mesmo antes dos extremos do karoshi, tem 
causado desgastes físicos e psicológicos. O número de trabalhadores com sintomas de 
esgotamento em Portugal subiu 17,3% em 2014/2015. Conforme noticiado “ em 2014, o 
coordenador do Barómetro de riscos psicossociais, “que visa fazer o reconhecimento sobre 
a evolução dos riscos psicológicos, físicos e de eficiência das organizações”,59 levou o seu 
primeiro Relatório de Avaliação de Perfil de Risco Psicossocial: A gestão de Pessoas e 
Organizações Saudáveis a várias comissões parlamentares. Para explicar aos deputados 
que se estava a observar uma degradação “assustadora” dos indicadores de bem-estar no 
mundo laboral.” Nele mostrava-se que a percentagem dos trabalhadores que se 
encontravam num estado de burnout/esgotamento, passou de 9%, em 2008, para 15% em 
2013. 

A aceleração do ritmo, combinado com o aumento das horas de trabalho tem 
conduzido ainda à alteração dos hábitos de sono. A privação de sono, pode danificar os 
sistemas cardiovascular e imunitário, facilitar os diabetes e doenças cardíacas, promover a 
indigestão, irritabilidade e depressão. De acordo com Carl Honore, “menos de 6 horas de 
sono numa noite, pode prejudicar a coordenação motora, o discurso, os reflexos e 
discernimento. A fadiga desempenhou um papel importante nos principais desastres da 
era moderna: Chernobil, Exxon Valdez, Tree Mile Island, Union Carnibe e a nave espacial 

                                                                    
59 Publicado no Jornal Público de 18 de Janeiro de 2016 (Sanches, Andreia; 2016) 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/percentagem-de-trabalhadores-com-sinais-de-esgotamento-quase-duplicou-em-seis-anos-1628101
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/percentagem-de-trabalhadores-com-sinais-de-esgotamento-quase-duplicou-em-seis-anos-1628101
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Challenger.”
60

 Refere ainda, que a sonolência tem causado mais acidentes rodoviários que 
o álcool. Um estudo sobre distúrbios de sono, encomendado pela comissão nacional dos 
estados unidos, atribui a responsabilidade de metade dos acidentes rodoviários ao 
cansaço. Facto que acrescido da conhecida predisposição para a rapidez, (que faz com que 
muitos excedam os limites legais de velocidade) resultou em 1.3 milhões de mortos por 
acidentes de viação em 2004, o dobro que em 1990. 

Na mesma publicação, Honoré afirma que, de modo a suportar a combinação do ritmo 
de vida acelerado com a privação de sono, tem havido um aumento da procura de 
estimulantes mais fortes que apresentem uma alternativa ao café. A cocaína e as 
anfetaminas, apresentam-se no topo da lista, tendo sido registado um aumento do uso de 
drogas no espaço de trabalho americano de cerca de 70% desde 1998. 

Também a alimentação está subjugada a uma cultura de aceleração, uma cultura de 
fast-food, em que se produz rápido, cozinha-se rápido e come-se rápido. Tentaremos focar-
nos nas vertentes temporais do problema. A aceleração na alimentação poderá ser 
dividida em três campos.  

Em primeiro lugar a produção, em que os recursos são manipulados de modo a 
produzirem mais, em menos tempo, prática que sempre se realizou, como modo de 
optimização da produção alimentar. No entanto apesar de haver um enorme historial de 
evolução positiva, é impossível ignorar que nos últimos anos, temos assistido a autênticos 
abusos nas produções alimentares. Desde a utilização de químicos que comprovadamente 
causam danos à flora, assim como aos que ingerirem os alimentos; à criação de animais 
em ambiente industrial, que crescem em 5 semanas o que cresceriam em 5 meses em 
ambiente rural; a manipulações genéticas, cujos resultados finais ainda estão por apurar; 
até à incorporação de plásticos, areias e outras matérias-primas impensáveis para a 
produção de alimentos, tem havido uma prática desregulada que não respeita o 
consumidor final nem a sustentabilidade dos recursos em todo o processo. 

 
 

                                                                    
60  Traduzido de: “Getting less than six hours of kip a night can impair motor coordination, speech, reflexes and 

judgment. Fatigue has played a part in some of the worst disasters of modern era: Chernobyl, the Exxon Valdez, 
Three Mile Island, Union Carbide and the space Challenger”. (Honoré, Carl; 2004, 7) 
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Imagem 5 - Registo Fotográfico de "agricultores" a pulverizar Round Up da Bayer 

 
Acresce a este problema, toda a lógica orientada para o lucro e satisfação das 

necessidades dos consumidores, que acreditam ou foram convencidos, que necessitam de 
ter produtos sazonais, disponíveis o ano inteiro, raramente questionando as 
consequências ambientais e económicas desse trânsito de produtos alimentares.  

O segundo ponto que analisaremos é o acto de cozinhar. Com uma imensidão de 
produtos pré-cozinhados, repletos de conservantes, e um aumento exponencial da oferta 
de prontos-a-comer, take-aways, e cadeias de fast-food, o acto de cozinhar também tem 
sido bastante negligenciado. Fruto da já referida escassez de tempo, resultado das 
extensas horas de trabalho e tempo despendido na comutação casa-trabalho, houve uma 
transição para uma artificialidade e rapidez na cozinha que reduziu em muito a qualidade 
da alimentação. Para além dos alimentos pré-processados, também é condicionado por 
um conjunto de aparelhos, fornos automáticos e micro-ondas, que aceleram os processos. 
Estes têm impactos positivos e negativos, se por um lado deixam mais tempo livre para 
outras tarefas e facilitam as pessoas que já andam sobrecarregadas; por outro, alguns 
deles têm consequências negativas para os alimentos cozinhados, e numa perspectiva 
mais social, poderemos afirmar que têm contribuído para redução de alguns dos rituais de 
socialização na cozinha. Que era tradicionalmente, o centro social da habitação. 

Uma nota positiva nesta situação, é que se tem verificado um forte crescimento de 
uma consciência, que tenta combater esta tendência aceleradora, através da valorização 
de produtos biológicos e locais, de práticas mais sustentáveis e saudáveis. Falaremos mais 
tarde do movimento Slow food que surgiu como resposta directa e especifica a este 
problema. Desta forma, já estamos a entrar no terceiro ponto, o acto de comer. Onde 
gostaríamos de realçar que as pessoas, estão a comer mais rápido, fruto de toda a pressão 
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exterior já referida. E esta alteração tem consequências ao nível da saúde, gástrica e 
psicológica, para além de ainda favorecer a obesidade. Não é por acaso, que se observa, 
que as nações mais rápidas são as mais obesas. Esta condição, é o resultado da 
acumulação de vários dos elementos, dos pontos atrás referidos. 

Todo o processo de alimentação, nas suas diferentes etapas, tem cedido, à hegemonia 
da rapidez, onde podemos observar uma deformação da sua temporalidade de modo a 
ajustar-se a uma sociedade acelerada. É um sector onde o consumismo e a ganância dos 
(produtores e revendedores) têm optado pela rapidez, substituindo a qualidade pela 
velocidade. Com danos consideráveis para todo o planeta e respectivos habitantes. 

A produção de bens também tem sofrido as consequências desta condição de 
aceleração. Tentaremos ser breves neste vector, pois parece-nos que tem sido 
amplamente debatido. Gostaríamos apenas de referir, que é um sector em que desde 
sempre, a evolução e optimização passou (positivamente) pelo aumento da velocidade dos 
processos. Esta é uma característica inerente à produção. Queremos no entanto destacar 
que esta aceleração generalizada da sociedade também a influência de forma negativa. Se 
nos referirmos ao chamado triângulo de ferro (da gestão de projecto), encontramos a 
qualidade definida por um triângulo que, em cada face tem os seguintes componentes: os 
requisitos/recursos, o custo, e o prazo61. O modelo demonstra que não se poderá alterar 
um dos factores sem influir nos dois restantes e consequentemente na qualidade geral. A 
abordagem tradicional, propõe a definição de duas prioridades, como elementos fixos, 
deixando o terceiro como variável. O que se pode depreender, como tendência 
generalizável numa sociedade acelerada, é que a rapidez será sempre uma das 
prioridades, e das restantes, na maioria dos mercados62, é escolhido o custo. Como 
resultado, o que se obtêm são produtos que tendo como prioridades os prazos e custos, 
oferecem uma menor qualidade nos requisitos e recursos. Ou seja a maioria dos produtos 
é rápido e barato, mas sem qualidade.  

Podemos ainda observar que a maioria da investigação realizada, tem tido como 
prioridade um aumento da velocidade e redução dos tempos dos ciclos de produção. 
Sendo inúmeros os exemplos em que a rapidez de produção, reduz a qualidade e duração 
dos produtos. Ou seja, a melhoria é implementada, desde que reduza o tempo de 
produção, negligenciando muitas vezes que reduziu também o ciclo de vida do produto. 

 

                                                                    
61 O modelo original em inglês é normalmente caracterizado por Scope/Cost/Schedule. Outra abordagem a este 
triângulo, assume as variáveis como qualitativas, traduzindo-se num produto: rápido, bom, barato (em que só se 

poderão escolher duas). 
62 Será fácil concluir que nos nichos de mercado de luxo, isto não acontecerá necessariamente. 
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Imagem 6 –Brighton Repair Café, um dos cafés que incentiva a reparação de artigos “obsoletos”. 

 
 
No extremo, encontramos casos de obsolescência programada, uma situação 

enganadora, em que objectos são projectados para falhar numa determinada data 
(normalmente depois do período de garantia) como forma de incentivar o consumo.   

 
  

5. Consumo e autofagia 
 

Conforme temos observado a obsessão pela produtividade tem sido uma característica 

definidora da nossa sociedade. No seu livro, Sociedade do Cansaço63, Byung-Chul Han 

propõe que a sociedade do sec. XXI já não corresponde à sociedade disciplinar (de 

Foucault) mas, a uma sociedade da produção. Os habitantes deixaram a sua posição de 

“sujeitos de obediência” para se transformarem em sujeitos de produção. Tornaram-se 

empresários de si próprios. 

A produção de grande escala, tornada possível pela Revolução Industrial, marcou, de 

                                                                    
63 (Han, Byung-Chul; [2010] 2014) 
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acordo com Hannah Arendt
64

, o surgimento do consumismo. Os compradores foram 

incentivados a alterar o modo como se relacionavam com os objectos, na ilusão de que 

poderiam acompanhar o crescimento exponencial da produção de mercadorias. Num ciclo 

de substituição, de objectos antigos por novos, os compradores deixaram de ver os seus 

objetos como duráveis. Podemos interpretar, na definição de Arendt, que o consumismo é 

antes de mais, uma alteração temporal. Ele corresponde a uma abreviação do tempo de 

uso dos objectos. Os objectos são consumidos rapidamente e substituídos assim que é 

lançado um novo modelo. De acordo com a autora, verificou-se a transição do que 

denominou como Homo Faber, o homem que produz para enriquecer o mundo, com bens 

que devem ser adquiridos pela sua utilidade e durabilidade culturais, para o Animal 

Laborans, aquele que entende os objectos como descartáveis e se relaciona com eles 

como se relaciona com os alimentos, consumindo-os.  

Para Arendt, esta mudança resultou da transformação do princípio da utilidade pelo da 

felicidade. Ou seja, até então, os objectos culturais eram importantes porque eram úteis, 

com a industrialização, houve uma inversão dessa lógica, estes passaram a ser importantes 

pela felicidade que produzem. É fácil entendermos a sua perspectiva, se pensarmos que os 

nossos antepassados adquiriam objectos com o propósito de: enriquecer a vida familiar, 

obter mais conforto e facilidade na realização das necessidades básicas. Estes não eram 

encarados como descartáveis, mas um investimento, que perdurava por gerações. Na 

sociedade Pós-moderna, assim que o objecto já não consiga realizar as espectativas de 

felicidade do comprador, ele perde o seu valor cultural e pode ser descartado, 

independentemente do seu valor de uso. 

Também Bauman, entende que a busca pela felicidade, tem sido um dos principais 

condicionadores de uma sociedade consumista, afirma “numa sociedade de 

consumidores, todos os laços e vínculos devem seguir o padrão da relação entre o 

comprador e as mercadorias que ele adquire: das mercadorias não se espera que abusem 

da hospitalidade, e elas devem deixar o palco da vida no momento em que comecem a 

perturbá-lo em vez de adorná-lo; dos compradores não se espera – nem estão eles 

dispostos a isso – que jurem fidelidade eterna às aquisições que trazem para casa ou que 

lhes concedam direito de residência permanente. As relações do tipo consumista são, 

                                                                    
64 (Arendt, Hannah; [1958] 2001) 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

52 

desde o começo, “até segunda ordem”.
65 

Conforme defende, transitámos de uma 

sociedade de relações para uma sociedade de ligações. Passíveis de ser desligadas a 

qualquer momento.
66

 

De acordo com Costa
67

, a principal motivação consumista não reside num acordo entre 

vendedor e comprador, conforme sugeriu Arendt68, em que ambos pactuam no 

entendimento que as mercadorias devem ser consumidas e substituídas. “Para ele, o que 

se deu no mundo contemporâneo foi uma queda da cultura dos sentimentos, ou moral 

dos sentimentos, e a legitimação de uma nova cultura ou nova moral, a moral das 

sensações.”
69

 Assim numa cultura de sentimentos, (período que o autor compreende até 

ao sec. XIX início de sec. XX) o mais valorizado eram os “sentimentos nobres cultivados, a 

qualidade das emoções experienciadas, valorizando-se as pessoas dispostas a trabalharem 

as suas emoções na direcção de ideais colectivos como o encontro do ser amado, através 

da união conjugal, bem como ainda se valorizavam os esforços de participação na vida 

pública, na construção do bem comum”70. Estas dimensões, em especial a participação na 

vida pública e consequente construção de um bem comum, têm sofrido um retrocesso71, 

em favor de um individualismo que é consequência e sustento para o consumismo.  

De acordo com Costa, os objectos, eram a materialização dos sentimentos cultivados, 

uma forma de perpetuar um acontecimento importante para uma vida interior, algo que 

registava parte das narrativas particulares do sujeito. Afirma: “Na moral dos sentimentos, 

o acervo de bens materiais evocava pedaços expressivos da vida íntima do casal e da 

família. Longe de se aparentarem à volatilidade dos nutrientes, eles faziam parte dos 

acontecimentos morais e afetivos que eram legados às futuras gerações como lembretes 

de vidas logradas. Assim, é implausível afirmar que o consumismo foi, desde sempre, um 

consumismo narcísico. Esta opinião ou ignora a história da privacidade burguesa ou 

assume uma posição de princípio ainda mais contestável, a de que a vida emocional pode 

                                                                    
65 (Bauman, Zygmunt; 2009, 25) 
66 - Voltaremos a esta questão mais adiante. 
67 (Costa, Jurandir Freire; 2005) 
68 (Arendt, Hannah; [1958] 2001) 
69 (Oliveira, Adriano Machado; Tomazetti, Elisete M.; 2012, 4)  
70 - Ibid. 

71 - A redução do associativismo e aumento da abstenção nas votações para as diferentes eleições, poderão ser 
consideradas uma demonstração deste retrocesso na participação.  
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se exprimir sem o auxílio de suportes materiais.”
72

  

No mesmo sentido, Baudrillard, na Sociedade de Consumo, defende que os objectos, 

desligados do contexto burguês tradicional, de valores colectivos, como costumes, família 

e religião; e auxiliados pelo Design e Publicidade, organizam-se em novos códigos de 

funcionalidade. “Os objectos não são mais investidos de uma alma assim como não mais o 

investem com a sua presença simbólica: a relação faz-se objectiva, é combinação e jogo”
73

. 

Contrariamente às sociedades tradicionais, nas quais os objetos eram adquiridos pela 

sua singularidade, na sociedade de consumo, os objectos deixaram de ser entendidos 

isoladamente, mas sempre na sua relação com os outros, em que o seu valor não depende 

da sua utilidade singular, mas antes, pela sua representação, como forma de expressão 

social. Reduzindo-se à condição de signos de diferenciação, da escolha e do crédito. Se 

antes o objecto-simbolo-tradicional, trazia uma história, servindo de mediador de uma 

relação vivida, o objecto de consumo, tornou-se um signo que apenas estabelece uma 

relação abstracta com outros objectos signos, deixando de retirar o seu significado da 

relação concreta entre as pessoas.  

Assim, para Baudrillard, “o consumo, pelo facto de possuir um sentido, é uma 

actividade de manipulação sistemática de signos”. Não é uma reacção a uma produção 

activa (como defende Arendt) nem uma actividade baseada na utilidade dos objectos. A 

lógica do consumo, transcende os próprios objectos, ela é uma prática idealista e não uma 

prática materialista. Para Baudrillard, não se sustenta apenas nos princípios da realidade, a 

sua lógica intrínseca é abstrata “tudo é signo, signo puro. Nada possui presença ou 

história(…)”
74

. O autor defende ainda, que a universalização dos fait divers, protagonizada 

pelos media, caracteriza uma sociedade que retalha o real, criando um sistema de leitura e 

interpretação do mundo, transformando-o num sistema de signos, em que o real é 

                                                                    
72 (Costa, Jurandir Freire; 2005, 160-161) Costa critica assim a noção de consumismo narcísico, defendido por 

Arendt. Parece-nos no entanto, que tanto Arendt como Costa têm razão, por um lado o consumismo é por 

natureza narcísico e focado na fruição e busca da felicidade do individuo conforme Arendt defende, no entanto 

como Costa observa e bem, esse consumo durante algum tempo era mais do que narcísico, pois estava imbuído 

de sentimentos e emoções. No nosso entendimento, não se passou do claro para o escuro, do 8 para o 80, o 

tempo não se processa assim, gradualmente, o acto de compra foi-se convertendo em consumo, e o investimento 

e apego para com os objectos como legados materiais converteu-se numa utilização descartável. 

73 (Baudrillard, Jean; 2008, 27) 
74 Ibid. 208 
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uniformizado, diluindo o seu carácter vivido (as suas multiplicidades e contradições). 

Encontramos semelhanças entre a sociedade de consumo de Baudrillard e a sociedade 

de espetáculo de Guy Debord, em especial, na crítica da submissão da experiência vivida à 

representação, de imagens desligadas da vida, de uma “relação social mediatizada entre 

pessoas e imagens”75. Para Baudrillard, o fim do tempo vivido e a ascenção da 

representação, são abordados sob a perspectiva da abundância dos objectos, que deixam 

de ter utilidade como instrumentos, assumindo protagonismo como signos, que servem de 

mecanismo de descriminação social e de prestígio. 

Para Bauman
76

 o modelo ideal da sociedade pós-moderna é o turista, pela sua 

flexibilidade de movimentos, apesar das fronteiras, um sujeito sem amarras e que não se 

permite vincular com laços sólidos, que sejam suficientes para atrapalhar a sua constante 

necessidade de movimento. A capacidade de se manter maleável e aberto às novidades 

comportamentais e materiais, o não fixar-se a projetos afetivos duradouros e estar 

disposto a abdicar de valores pessoais, que possam dificultar as margens de escolha e 

reduzir a mobilidade; o poder de se mover como se não existissem fronteiras territoriais, 

entre outros elementos, “tem sido os critérios de construção das identidades individuais 

em uma cultura onde o capital desregulamenta a vida privada.”77  

Para Costa78, será este o ponto de contacto de o comportamento consumista e a nova 

moral das sensações. Realçamos aqui, mais uma vez, uma das componentes temporais do 

problema: diante da impossibilidade de prolongar por muito tempo, as satisfações físicas e 

mentais, de manter a felicidade das sensações por longas horas (mesmo através de drogas, 

legais ou ilegais), encontrou-se na compra e descarte contínuo de objectos, a solução para 

a impossibilidade de prolongar as satisfações físico-mentais. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, o contentamento da compra de um objecto durável, (que poderia durar 

uma vida inteira) foi substituído pelo prazer ilusório do permanente acto da compra. O 

prazer das acções de uso e fruição “permanentes” foram substituídas pelas meras acções 

de compra “permanentes”.79  

                                                                    
75 (Debord, Guy; 2007, 4) 
76 (Bauman, Zygmunt; 1998) 
77 (Oliveira, Adriano Machado; Tomazetti, Elisete M.; 2012)  
78 (Costa, Jurandir Freire; 2005) 

79 - Gostaríamos de realçar, que a palavra ‘permanente’ aqui é utilizada numa perspectiva da espectativa do 
comprador, que ao adquirir o objecto, o fazia na espectativa da sua permanência. Parece-nos também 
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Conforme Bauman nos apresenta, uma sociedade líquida que privilegia a interrupção e 

recomeço em detrimento da continuidade. Onde, a permanência em circuitos móveis, 

quase arbitrários de compra de objectos, nos quais os objectos passam à obsolescência de 

um dia para o outro, veio substituir a posse e apropriação, que já não são 

comportamentos incentivados colectivamente e símbolos de valorização social. “A 

instabilidade dos desejos e a insaciabilidade das necessidades, assim como a resultante 

tendência ao consumo instantâneo e à remoção, também instantânea, de seus objetos, 

harmonizam-se bem com a nova liquidez do ambiente em que as atividades existenciais 

foram inscritas e tendem a ser conduzidas no futuro previsível. Um ambiente líquido-

moderno é inóspito ao planejamento, investimento e armazenamento de longo prazo.”80  

Processa-se desta forma uma vivência que para além de individualizada, está focada na 

obtenção de prazer e satisfação das necessidades imediatas, relegando para um plano 

secundário as consequências dos seus actos. Facto que, como já referimos, não é 

universal, mas maioritário e que tem-se mostrado pouco sustentável. 

Há por parte dos diferentes meios de comunicação e em especial, da publicidade um 

conjunto de “apelos imediatistas(…) que convidam os cidadãos contemporâneos ao deleite 

consumista, ou melhor, ao desempenho de um papel social que privilegia a satisfação 

instantânea em detrimento do adiamento/postergação dos desejos.”81   

Esta satisfação instantânea implica um aumento de velocidade, e redução do tempo de 

resposta. Conforme observa Bauman, “A necessária redução do tempo é melhor alcançada 

se os consumidores não puderem prestar atenção ou concentrar o desejo por muito 

tempo em qualquer objeto; isto é, se forem impacientes, impetuosos, indóceis e, acima de 

tudo, facilmente instigáveis e também se facilmente perderem o interesse.”82 Acrescenta 

ainda que a sociedade de consumo envolve sobretudo o esquecimento, e não a 

aprendizagem, os traços dos comportamentos individuais nos dias de hoje, consistem em 

larga escala, em esquecer e não aprender, fluir e não esperar, vivenciar e não adiar 
                                                                                                                                                                            
importante esclarecer, que o facto de concordarmos com os muitos autores que caracterizaram a sociedade em 
que vivemos como consumista, não assumimos que todos os que vivem nela, se regem pelos mesmos ideais e 
comportamentos. Em relação ao consumo, há uma elevada percentagem da população que tenta resistir a 
algumas das características que aqui mencionamos, assim como produtores e marcas que apresentam 
alternativas válidas a esta postura descartável. 
80 (Bauman, Zygmunt; 2008, 45) 

81 (Oliveira, Adriano Machado; Tomazetti, Elisete M.; 2012, 8)  
82 (Bauman, Zygmunt; 1999, 90) 
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prazeres. No seu livro, A Arte da Vida
83

, Bauman descreve um estudo realizado por Laura 

Potter, onde esta explorou salas de espera, na expectativa de encontrar pessoas 

impacientes, descontentes, agitadas, irritadas com o tempo perdido. De acordo com Laura, 

“vivemos numa era em que “esperar” se transformou num palavrão. Gradualmente 

erradicamos (tanto quanto possível) a necessidade de esperar por qualquer coisa, e o 

adjectivo do momento é “instantâneo”. (…) Em nossas vidas pressionadas pelo tempo, 

parece que o cidadão britânico do século XXI não tem mais tempo para esperar coisa 

alguma.”
84

 Para grande surpresa da autora, o que ela encontrou foi muito diferente, onde 

quer que fosse, percebia o mesmo sentimento: a espera era um prazer, esperar parecia 

ter-se tornado um luxo, uma janela livre nas nossas vidas sobre-agendadas. Concluiu que, 

talvez a sala de espera nos relembre a arte, tão aprazível mas esquecida, de relaxar. 

Bauman, reforça que os “prazeres do relaxamento não são os únicos sacrificados no 

altar da vida apressada em nome da economia de tempo para buscar outras coisas”
85

. Na 

sua opinião, o orgulho pelo “trabalho bem-feito”, pela destreza, astúcia, habilidade, 

capacidade de executar uma tarefa, e superação de um obstáculo, têm-se perdido quando 

adjudicamos as tarefas mais elementares, o engenho, dedicação e habilidades, a uma 

engenhoca qualquer que apenas exige um número de cartão de crédito e o apertar de um 

botão. Perderam-se dessa forma, essas sensações que faziam muitas pessoas felizes sendo 

essenciais para a sua felicidade e realização. A noção que participavam, faziam parte, e 

eram essenciais para o bom funcionamento do mundo que habitam. 

A sociedade de consumo, ao igualar a felicidade à compra de mercadorias, que se 

espera, gerem felicidade, conduz a um problema seminal, um ciclo vicioso que afasta a 

probabilidade de essa busca algum dia ser satisfeita. Pois, parar essa busca (compra 

compulsiva), esse ciclo, significaria o fim dessa felicidade. “Não sendo possível atingir um 

estado seguro de felicidade, só a busca desse alvo teimosamente esquivo é que pode 

manter felizes (ainda que moderadamente) os corredores. Na pista que leva à felicidade, 

não existe linha de chegada. Os pretensos meios se transformam em fins: o único consolo 

disponível em relação ao caráter esquivo do sonhado e ambicionado “estado de 

felicidade” é permanecer no curso; enquanto se está na corrida, sem cair exausto nem 

                                                                    
83 (Bauman, Zygmunt; 2009, 13) 

84 (Bauman, Zygmunt; 2009) 
85 (Bauman, Zygmunt; 2009, 14) 
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receber um cartão vermelho, a esperança de uma vitória futura se mantém viva.”
86

     

 

6. Negatividade e contemplação 
 

Com base neste balanço em que abordámos algumas características da actual 

hegemonia da rapidez, pretendemos identificar possíveis áreas críticas e linhas de acção.  

O levantamento foi propositadamente negativo e desequilibrado, na medida em que 

não procurámos características positivas desta aceleração. Decidiu-se, que uma vez que o 

propósito era identificar o problema e que as propostas nunca passariam por uma 

oposição radical da rapidez, mas antes, da definição de estratégias de reequilíbrio, se 

poderia tratar apenas o lado negativo, pois é este que define o nosso problema. Assim, a 

partir desta definição, não se trabalhará uma eliminação da rapidez, pois o problema não 

está na rapidez, mas na sua hegemonia. A rapidez consoante o contexto, tem lados 

positivos e negativos, por sua vez, a Hegemonia, apenas se apresenta como problema. 

Serão por isso, trabalhadas estratégias que permitam restituir espaço para uma vivência 

do tempo plena e ajustada às circunstâncias, onde possam coexistir todas as velocidades.  

Lembramos, que ao referenciarmos Séneca entendemos que um dos possíveis 

motivos para o impulso de aceleração, poderia partir da ideia da “maioria dos mortais” 

que o seu tempo é curto. Aquilo a que Honoré, se refere como a “velocidade como 

mecanismo de distracção da morte”87. Lembramos também, a importância que Dossey, 

atribuía à necessidade de desacelerar, alterar a percepção do tempo, através do que 

chamava de “time-exits”, que de certa forma nos permitiriam re-encontrar os ritmos 

naturais, referidos por Gordon.   

Para Byung-Chul Han88, o século XXI, tem-se pautado pela abundância de patologias 

neuronais, como a depressão, transtorno de défice de atenção, hiperactividade, 

perturbações de personalidade, transtorno de personalidade borderline, ou síndroma de 

burnout. Estas, no seu entender, não resultam de uma negatividade de um outro sistema 

imunitário, mas sim, por excesso de positividade. Enquanto o século passado marcava a 

distinção entre interior e exterior, amigo e inimigo, próprio e estranho, numa lógica de 

                                                                    
86 Ibid. 17. 

87 (Honoré, Carl; 2004, 29) 
88 (Han, Byung-Chul; [2010] 2014) 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

58 

oposição imunológica, em que o objecto estranho é eliminado. Estas doenças resultam de 

uma mudança de paradigma, obedecem a outra dialéctica que não a da negatividade, elas 

seguem a dialética da positividade. “Estamos perante estados patológicos que têm que ver 

com o excesso de positividade. A violência procede não só a negatividade como também 

da positividade, não só do outro e do estranho como também do idêntico.”89 

Na realidade, quando observamos as consequências do consumismo
90

, elas não são o 

resultado de uma agressão externa, mas o resultado de uma excessiva positividade. Assim, 

de modo a encontrarmos a negação desta condição, devemos procurar uma negatividade 

que contrarie/equilibre essa tendência.  

No Crepúsculo dos Ídolos91, Nietzsche afirma que de modo a alcançar uma “cultura 

distinta” seriam necessários educadores para ensinar três tarefas: ensinar a ver, ensinar a 

pensar, e ensinar a falar e a escrever. Aprender a ver, referia-se a “acostumar o olho à 

serenidade, à paciência, ao paulatino aproximar das coisas”
92

, “educar o olho para uma 

atenção profunda e contemplativa, para uma visão lenta e morosa.”93 Este seria o primeiro 

estádio preparatório para a espiritualidade. “A falta de espiritualidade e a vulgaridade 

baseiam-se precisamente na ´incapacidade de oferecer resistência ao impulso`, de lhe 

responder negativamente. Reagir de imediato e seguir todo e qualquer impulso já são 

sinais de doença e de declínio e sintomas de esgotamento”94. Numa restauração da vita 

comtemplativa, procura-se uma alternativa à resposta afirmativa, através da resistência 

aos impulsos externos. Neste contexto, a capacidade de dizer ‘não’ é mais activa do que 

qualquer hiperactividade, que não é mais do que uma reacção nervosa. De acordo com 

Byung-Chul, “a dialética do ser ativo, que escapa às conclusões de Arendt, consiste no 

facto de a intensificação hiperativa da atividade acabar por transformá-la numa 

hiperpassividade que leva o homem a seguir todo e qualquer impulso e estímulo sem ser 

capaz de lhe oferecer resistência.”95 A hiperactividade é reactiva e conformada com a sua 

condição de constante agitação. Ao contrário da espectável liberdade, ela traz novas 

                                                                    
89 (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 13) 
90 - Em última análise o próprio consumismo é em si uma consequência de uma excessiva positividade. 
91 (Nietzsche, Friedrich; 2006) 
92 (Nietzsche, Friedrich; 2006) Apud. (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 39) 
93 (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 39) 

94 Ibid. 
95 Ibid. 40 
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coações. Sem aqueles “instintos que travam as reacções”
96

 a acção dispersa-se num reagir 

inquieto, a actividade pura apenas prolonga o que já existe. A verdadeira viragem para o 

outro, implica a negatividade da interrupção: do parar, do deter-se, que permite ao sujeito 

activo sair da actividade reactiva. Há que recuperar os intervalos, “o nosso mundo de hoje 

é muito pobre em interrupções (…) a aceleração suprime todo e qualquer intervalo.(…) A 

actividade que segue a estupidez mecânica é pobre em interrupções.”
97

 No aforismo “O 

principal defeito do homem activo”, Nietzsche, afirma “ao homem activo falta, regra geral, 

a actividade superior (…) o que faz dele, sob este ponto de vista, um homem preguiçoso 

(tal como a pedra, o homem activo rebola ao sabor da estupidez da mecânica.”
98

 

Decorrente da excessiva positividade geral do mundo, transformam-se, tanto homem 

como a sociedade, em “máquinas autistas de produção”. Vivemos assim num contexto que 

realiza um esforço para maximizar a produção, e que por consequência suprime a 

negatividade, já que esta retarda o processo de aceleração.
99

 Na meditação Zen, por 

exemplo, procura-se a libertação de algo que nos invade e sufoca, através da pura 

negatividade do ‘não fazer’, isto é, procura-se o vazio, num processo extremamente activo 

que é contrário à passividade. É um exercício em que o indivíduo tenta ser o centro, 

“alcançando um ponto de soberania”. Se pelo contrário, apenas possuísse a potência 

positiva, seria sujeito completamente passivo e entregue ao objeto. Enquanto a 

hiperactividade numa sociedade acelerada, é uma forma extremamente passiva de acção, 

que não permite a actividade livre, pois consiste na absolutização unitaleral da potência 

positiva, a negatividade do ‘não-fazer’ é um traço essencial da contemplação.  

Relembramos, que num sistema económico baseado no paradigma 

objectivos/desejos vs escassez, a confusão de necessidades com a infinitude de desejos, 

resulta numa aceleração obsessiva, que por defeito sairá frustrada, pela sua incapacidade 

de alcançar os objectivos (infinitos). A Sociedade de consumo, ao equivaler a felicidade à 

compra, e não ao uso, promove a acção compulsiva, acelerada e uniformizada, que 

                                                                    
96 (Nietzsche, Friedrich; 2006) Apud. (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 40) 
97 (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 40) 
98 (Nietzsche, Friedrich; 2006) Apud. (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 40) 
99 Byung-Chul Han explica ainda que se a potência positiva é fazer coisas, a negativa consista na potência de não 

fazer, de dizer ‘não’. Esta potência distingue-se da mera impotência, na sua incapacidade de fazer algo.(Han, 

Byung-Chul; [2010] 2014) 
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desligada da prática, da história e da memória, promove a obsolescência, degradação e 

desperdício. Esta, condena os cidadãos à frustração, pois reduz a felicidade à dependência 

da continuidade da procura. O rato na gaiola, por muito que acelere na sua roda, nunca 

chegará à meta. Será necessário parar, e sair do ciclo (da roda) para conseguir encontrar 

alternativas à sua clausura.  

A contemplação apresenta-se assim como uma estratégia crítica, que cria espaço 

para a desaceleração. De realçar que, conforme referimos, o acto contemplativo não é 

uma inação, mas antes, uma acção consciente que através de um “saber ver”, um olhar 

acostumado “à serenidade, à paciência (…) uma visão lenta e morosa (…) uma atenção 

profunda”100; permite resistir ao conformismo da hiperactividade e da reacção. 

Com a contemplação não pretendemos negar nem a acção nem o movimento101, pois 

estas, conforme defendemos, são condições essenciais do Tempo, mas sim, apresentar 

uma das estratégias de desaceleração que nos permite negar a impulsividade mecânica da 

hegemonia da rapidez. 

 

 

 

 

   

                                                                    
100 (Nietzsche, Friedrich; 2006) Apud. (Han, Byung-Chul; [2010] 2014, 39) 
101 A negação do movimento implicaria a possibilidade de interromper a mudança, interromper o tempo. Pelo 

contrário, conforme já foi apresentado, o Tempo é aqui entendido como um contínuo, uno e indivisível, e por 
isso, ininterrupto. A contemplação desacelera, mas nunca interrompe. 
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CAPITULO III – O TEMPO ENQUANTO MECANISMO PROJECTUAL  

 
   

1. Estratégias e Referências 
 

Toda a forma de expressão criativa, tem na sua prática, objecto e impacto, uma 

dimensão temporal. Iremos identificar, de um modo geral, atributos e posteriormente, 

modos de fazer, que nos parecem relevantes, para uma reflexão em torno da 

temporalidade. Interessa-nos o Tempo, não só como acção e dimensão apreendida, mas 

também como matéria construtora inserida num processo. 

Conforme já referido entendemos o tempo como a dimensão da mudança, neste 

contexto, este é naturalmente associado ao movimento e mutação. Assumindo que o 

tempo é um conceito abstracto, com implicações culturais, históricas e sociais, o 

movimento, pode ser entendido como uma das materializações possíveis do mesmo.  

 

1.1. O Movimento 
 

De acordo com Bergson o movimento não se confunde com o espaço percorrido. O 

espaço percorrido é passado, o movimento é presente é uma acção em curso, é o acto de 

percorrer. “O espaço percorrido é divisível, enquanto o movimento é indivisível não se 

pode dividir sem mudar de natureza a cada divisão”.102 

Encontramos com frequência os elementos visuais da arte e design, com pequenas 

variações dependendo da fonte, decompostos como: ponto, linha, cor, volume, superfície, 

textura e forma. Que por sua vez, serão organizados na sua aplicação, por princípios como 

ritmo, equilíbrio, enfase/contraste, proporção, graduação, harmonia, variedade e 

finalmente, movimento.  

O movimento, é de especial interesse para a nossa investigação, ele é uma translação 

no espaço. Uma translação com uma duração concreta. Conforme observa Deleuze, “cada 

vez que há translação no espaço há também mudança qualitativa num todo.” (…) “o 

                                                                    
102 - (Deleuze, Gilles 1983, 6) 
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movimento exprime uma mudança na duração ou no todo.”
103

 Realçamos aqui a 

identificação todo-duração, para a qual Bergson em Matière et Mémoire
104

 sugere vários 

exemplos. A noção, por exemplo, que se considerarmos partes ou lugares de forma 

abstracta, uma deslocação de um individuo X de um local A para um local B para se 

alimentar, não implica apenas a alteração do estado de saciedade de X, mas a alteração do 

todo que compreendia A, B, X e tudo o que havia entre eles. Conforme apresentado, “o 

movimento supõe uma diferença de potencial e propõe-se preenchê-la”
105

. Existe uma 

distinção entre o todo e o conjunto. O conjunto é constituído por várias partes, uma 

divisibilidade espacial, e fechada. O conjunto é fechado, “e tudo o que é fechado é 

artificialmente fechado.”106 Por sua vez, o todo é aberto, não tem partes, pois a sua divisão 

implica a mudança de natureza a cada etapa da divisão. “O todo real poderia muito bem 

ser uma continuidade indivisível.” 
107

 

A definição do todo, faz-se pela Relação. A relação não é uma propriedade dos 

objectos, mas exterior e envolvente, não pertence aos objectos mas pertence ao todo. 

“Através do movimento no espaço, os objectos de um grupo mudam suas respectivas 

posições. Mas, através das relações, o todo se transforma ou muda de qualidade. Da 

própria duração, ou do tempo, podemos afirmar que é o todo das relações.”108 

Podemos daqui retirar que, o tempo, através do movimento, permitirá trabalhar de 

forma qualitativa, as relações no espaço. A recuperação de um contacto qualitativo, 

aberto, do todo, das relações, em detrimento de uma superficialidade quantitativa, 

fechada, dos conjuntos.  

Agora que já abordámos a importância do movimento, neste nosso trajecto em busca 

de um contacto qualitativo, podemos decompô-lo. 

No livro Julio Le Parc. Obras Cinéticas, sobre o artista argentino Júlio Parc, encontramos 

o texto “Proposições do movimento” que apresenta diferentes formas de tratar o 

                                                                    
103 - (Deleuze, Gilles 1983, 13) 
104 - (Bergson 1896) 
105 - (Deleuze, Gilles 1983, 14) 
106 - (Deleuze, Gilles 1983, 16) 

107 - (Bergson, Henri [1911] 1998, 66) apud (Deleuze, Gilles 1983, 16)  
108 - (Deleuze, Gilles 1983, 15) 
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movimento. O texto da autoria do colectivo GRAV
109

, foi realizado em Paris, em 1961. 

 
“Listamos alguns elementos, a título de exemplo, sem expor aqui a história dessa 
evolução. 

1. Movimento sobre a superfície - a) representação do movimento (uma grande 
parte da pintura tradicional, cubismo, futurismo); b) Conceito do movimento na 
arte formal (Mondrian, Delaunay, Max Bill, etc; c) Movimento com base na 
fisiologia da visão – movimento virtual (óptico) (Albers, Vasarely, etc.). 

2. Relevos estáticos - a) movimento optico (Tomasello, etc.); b) movimento obtido 
por deslocamento do espectador (Vasarely, Soto, Agam). 

3. Superfície em movimento a animação de superfície provocando uma nova 
experiencia óptica (discos de Duchamp). 

4. Superfície-tela a) Cinema (filme, incisão direta, desenho animado, etc.) b) 
projecçoes luminosas (Schöffer, etc.). 

5. Relevos em movimento a) acionados mecanicamente (Tinguely, etc.); b) animação 
natural. 

6. Construção espacial em movimento: a) acionado mecanicamente (Schöffer, etc) 
b) Animação natural (Calder, etc.). (Muitos destes aspectos são desenvolvidos 
pelos membros do grupo. Os artistas que aqui citamos são mencionados com o 
fim de ilustrar nossa classificação; a lista não pretende ser limitante em nenhum 
sentido.)” 

Referem ainda, acerca do movimento, que a ideia de movimento, pressupõe a ideia de 
tempo. Com o movimento, o objecto abandona o plano espacial por um plano espaço-
temporal, transformando a percepção dos fenómenos, e criando a relação: imagem-
movimento-tempo. Apresentam uma distinção, ao nível da intenção, em dois aspectos: 1) 
agitação gratuita; 2) Desenvolvimento tendendo a organizar uma nova situação visual. Em 
que na primeira, a animação do objecto resulta no objecto-espetáculo e o seu conteúdo é 
essencialmente emocional. A prioridade dada à imagem ou ao movimento pode alterar a 
relação imagem-movimento-tempo.  

No seu entendimento de movimento, os três factores imagem-movimento-tempo 
devem ser integrados em um todo onde os componentes não possam ser dissociados. “A 

                                                                    
109 - Em 1960, alguns pintores decidiram criar em Paris o Groupe de Recherche d’Art Visuel, (GRAV). “O 
objectivo era escapar das correntes artísticas existentes, que resultavam da figura do pintor único, para tentar 
por meio do trabalho em grupo, esclarecer diversos aspectos das artes visuais. (…) nossos experimentos podem 
ter ainda uma aparência tradicional – pintura, escultura, relevo - , porém não situamos a realidade plástica na 

criação ou na emoção, e sim na constante relação existente entre o fato plástico e o olho humano”(Herzog 
2013, 32) 
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relação será constante e uma nova unidade com existência própria vai aparecer no campo 
visual. Contudo não estamos interessados nessa unidade como objecto plástico. Somente 
nos interessa a existência da relação objecto-olho”.

110
 

Na definição dessa relação imagem-movimento-tempo, dividiram em dois modos:  
O primeiro modo - sobre a superfície ou relevo fixo: A forma, habitualmente 

considerada um valor em si mesmo, e utilizada com as suas características particulares, 
torna-se um elemento anónimo distribuído na superfície, onde a relação entre os 
elementos assume uma homogeneidade e um anonimato. Podendo, criar estruturas 
instáveis percebidas apenas no campo da visão periférica. Assim, a relação entre objecto e 
espectador deixa de ser constante, estabelecendo-se um movimento virtual, que modifica 
a situação da percepção. 

O segundo modo - o movimento real: onde a animação do objecto modificará os 
pressupostos, incorporando neles o movimento e o tempo. Este não será considerado um 
apelo emocional, nem uma demonstração evidente, mas sim uma nova proposição visual. 
Uma situação que se encontra fora do objecto, num plano não emotivo entre o mesmo e o 
olho humano, constitui um mero material de base para o desenvolvimento de novos 
métodos aproximativos. “A própria concepção desse objecto pode ser pensada como 
desdobramento imutável de uma situação dada, ou como proposição na qual os diferentes 
elementos que a compõem engendram uma infinidade de situações visuais possíveis.”111 

Também é comum esta divisão em dois modos de movimento, ter as designações de 
movimento real, onde o objecto se move na realidade e o movimento implícito, onde um 
objecto imóvel representa um movimento através dos seus atributos. Consideramos 
apenas dois modos, apesar de alguns autores, como por exemplo Lucy Lamp112, 
considerarem um terceiro modo, a ilusão do movimento, recorrendo a exemplos como o 
cinema, onde uma sequência de imagens transmite a ilusão de um movimento. Optámos 
pelo entendimento de Deleuze, de uma imagem-movimento, ou seja, que mesmo 
entendendo que o cinema é a combinação de vários cortes, fotogramas, que são operados 
a uma dada velocidade (por exemplo, vinte e quatro imagens por segundo), o que este nos 
oferece, não é a imagem/fotograma, “mas uma imagem media a qual o movimento não se 
acrescenta, não se adiciona: ao contrário, o movimento pertence à imagem-média 
enquanto dado imediato.” Assim de acordo com Deleuze, o cinema “oferece-nos um corte, 
mas um corte móvel e não um corte-imóvel + movimento abstrato.” 113 O cinema oferece 

                                                                    
110 - (Herzog 2013, 32) 
111 - (Herzog 2013, 34) 
112 - (Lamp, Lucy; 2017) 
113 - (Deleuze, Gilles 1983, 7) 
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imediatamente uma imagem-movimento, um movimento que está imbuído na imagem e 
não se limita a complementá-la.114 Com base neste entendimento, assumimos o 
movimento cinematográfico e seus similares, como um movimento real.   

Assim, voltando à separação, movimento real/ movimento implícito. Os trabalhos que 

incorporam um movimento real, podem ter diferentes actuadores, complementares, que 

originam esse movimento: através de processos naturais, processos mecânicos ou 

intervenção directa do autor ou outros participantes. 

 

 
Imagem 7 - Alexander Calder – Untitled, 1963, fotografia Sothebys 

 
Os trabalhos que utilizam as suas propriedades para se moverem ou alterarem, estão, 

na sua imprevisibilidade, a convidar uma observação activa, numa reformulação constante 

da sua relação com o espaço e os espectadores. A obra re-inventa-se no olhar do 

                                                                    
114 - Conforme apresentado pelo próprio Deleuze, o conceito de imagem-movimento, foi originalmente 
identificado por Henri Bergson, no primeiro capítulo do Matière et Mémoire (Bergson 1896).  
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observador. Um bom exemplo desta prática são os “mobiles” de Alenxander Calder, a 

forma altera-se ao longo do tempo, assim como a percepção do objecto e a sua relação 

com os restantes elementos. 

Alexander Calder, apesar de ter realizado algumas experiências de pintura abstracta, 

sob a influência de Mondrian, depressa se apercebeu que se expressava melhor através da 

escultura. Dedicou-se durante algum tempo ao design de brinquedos cinéticos para 

crianças, que chegaram a ser produzidos industrialmente. Mas continuou a criar esculturas 

tridimensionais de arame, com representações de retratos de amigos, animais, e outros 

temas, realizando a sua primeira exposição a solo em 1928 em Nova Iorque. A partir de 

1931, voltou à abstracção, com esculturas cinéticas inicialmente animadas por motores. 

Depressa se apercebeu que se suspensas, as esculturas já não necessitariam de motores, 

os movimentos no ar, o ambiente e gravidade seriam o suficiente para estas se moverem 

no espaço. A atribuição do termo “mobile” é da responsabilidade de Marcel Duchamp, 

que utilizando a palavra francesa, se referia tanto a motivo como a mobilidade. 

O movimento real, poderá ser ainda actuado através de um dispositivo, mecânico. 

Estes poderão ser previsíveis ou aleatórios, robóticos, utilitários ou fluidos e expressivos. A 

tecnologia, analógica ou digital é apenas mais uma ferramenta de actuação, de modo a 

gerar um movimento previsto ou imprevisto. 
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Rebecca Horn alcançou o reconhecimento internacional através dos seus objectos 

mecânicos e esculturas móveis. No seu trabalho, conforme observa Jeanette Winterson, 

numa entrevista para o The Guardian, assume-se “como uma artista da 

transformação…mantendo-se verdadeira com o que ela chamava a sua “mensagem 

transformativa”115(…)“sempre pronta a mostrar como corpos se transformam noutros 

corpos”. (…)”No seu trabalho, objectos e pessoas metamorfoseiam-se” 116,(…)“as suas 

instalações maquinais, usam engenharia e tecnologia, para criarem momentos repetitivos 

no tempo, que oferecem uma visão da intemporalidade.”117 

A sua abordagem apresenta uma relação entre o corpo e a tecnologia, numa aparente 

                                                                    
115 -  Traduzido do original “… she has remained true to what she calls her "transformative message"” 
(Winterson, Jeanette; 2005) 
116 - Ibid. "ready to tell how bodies change into other bodies"(…)In her work, objects and people morph. 

117 - Ibid. “Horn's installation-machines use engineering and technology to create repeating moments in time 
that offer a view of timelessness.” 

Imagem 8 - Rebecca Horn, Painting Machine, 
1988 Instalação na Marian Goodman Gallery 
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oposição, entre as suas máquinas e os seus desenhos. Uma oposição entre o mecânico e o 

orgânico, entre o produto da produção mecânica e o da produção manual.
118

 Parece-nos 

no entanto, que mais do que uma oposição, ela trabalha uma conciliação, em que a 

tecnologia funciona como uma extensão do corpo (“body extensions”) e o corpo como 

uma referência idealizada para a tecnologia. 

“As minhas máquinas não são máquinas de lavar ou carros. Elas têm uma qualidade 

humana e têm que mudar. Elas ficam nervosas e têm que por vezes parar. Se uma máquina 

pára, não significa que se estragou. Simplesmente está cansada. O aspecto trágico ou 

melancólico das máquinas é muito importante para mim. Eu não quero que elas corram 

para sempre. Faz parte da vida delas que tenham que parar e esgotar-se”.119 

No que diz respeito ao movimento real, falta-nos apenas referir os movimentos que 

resultam de uma intervenção directa do autor ou outros participantes no objecto.
120

 

Enquanto no design, esta prática é usual e normalmente instrumental, na arte esta 

interacção é relativamente recente, e surge primordialmente, como uma consequência da 

expansão do campo da mesma. São muitos os exemplos de artistas que explorando o 

modo como a obra é apreendida, incorporam o espectador no objecto através da sua 

intervenção directa. Criando uma interdependência entre as suas acções e o movimento e 

forma da mesma. 

 

                                                                    
118 - O tema da oposição de uma produção mecânica a uma manual, de um tempo mecânico e espacial a um 
tempo manual e vivido, será desenvolvido mais adiante, por exemplo no projecto Endless Line. 
119 - Traduzido do original, Rebecca Horn, "The Bastille Interviews II, Paris 1993": “My machines are not washing 
machines or cars. They have a human quality and they must change. They get nervous and must stop sometimes. 
If a machine stops, it doesn’t mean it’s broken. It’s just tired. The tragic or melancholic aspect of machines is very 
important to me. I don’t want them to run forever. It’s part of their life that they must stop and faint.” (Morgan, 
Stuart; Horn, Rebecca 1995) 

120 - De notar que aqui não se trata dos casos em que o movimento do autor é a própria obra, como no caso da 
performance, mas sim, do movimento do objecto. 
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Imagem 9 - Scott Snibbe, Boundary Functions 1998, projecção interactiva, InterCom Center in Tokyo. 

 

No seu projecto Boundary Functions, Scott Snibbe, aborda as fronteiras pessoais e a 

sua constante mutação em função dos outros. Escolhemos este projecto, porque para 

além da interactividade, trabalha também o tema do contacto e a sua mutação ao longo 

do tempo. O projecto consiste num conjunto de linhas projectadas ortogonalmente a uma 

plataforma quadrada, dividindo as pessoas que nela se encontram. Quando estão duas 

pessoas, uma linha dividirá o espaço em dois e ajustar-se-à dinamicamente à medida que 

se movem. À medida que se juntem mais pessoas, o chão será dividido em parcelas, 

interactivas que se ajustam com os movimentos e número de participantes.  

“Pensamos que o espaço pessoal é algo que apenas nos pertence a nós. No entanto, 

Boundary Functions mostra-nos que o espaço pessoal, apenas existe na relação com 
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outros e modifica-se, sem o nosso controlo.”
121

 

Assim o movimento real, independentemente da sua natureza ou origem, apresenta-se 

como um modo de percepcionar o tempo. 

    

O movimento implícito refere-se a quando um objecto imóvel representa um 

movimento através dos seus atributos, é considerado como uma ilusão de movimento, 

passagem do tempo ou distância. Pode ser visualmente sugerido de diversas formas, 

através da combinação dos diferentes elementos:  

 

a) Composições dinâmicas, com uso de linhas de força diagonais, sugerindo 

uma aceleração ou desaceleração, subida/descida;  

b) Representações gestuais, que sugerem uma variação de ritmo e velocidade 

do gesto, remetendo para a acção;  

c) Linhas e outros elementos com referências direcionais, que sugerem um 

caminho, percurso a realizar; 

d) Repetição, posição e tamanho de objectos, sugerindo uma evolução 

sequencial e evolutiva de uma dada forma, num espaço ao longo de um 

tempo; 

 

Ainda que, estas diferentes estratégias de composição sejam mais fáceis de identificar 

nas artes visuais, poderão ser observadas de forma transversal em todas as áreas de 

expressão criativa. Optámos por não colocar exemplos de movimento implícito, para não 

estender demasiado este capítulo, e porque a maioria dos conceitos são facilmente 

identificáveis. 

Do mesmo modo, ao pensarmos o tempo nas práticas artísticas, também podemos 

entender um tempo real e um tempo implícito. De acordo com Lucy Lamp122, “o tempo 

real inclui as práticas orientadas ao tempo e media (time-based media), trabalhos que 

                                                                    
121 - Tradução do original: “We think of personal space as something that belongs entirely to ourselves. 
However, Boundary Functions shows us that personal space exists only in relation to others and changes without 
our control.”(Snibbe, Scott; 1998) 
122 - Traduzido do original: “Actual time includes time-based work and media, artwork that changes through 

time, and the effect of time on artwork and how that affects its meaning. Implied time can be represented in the 
captured moment, an illusion of time passing, or the evidence of time already past.” (Lamp, Lucy; 2017) 
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mudam ao longo do tempo, o efeito do tempo nos objectos, e como este altera o seu 

significado. O tempo implícito, pode ser representado no momento capturado, na ilusão 

da passagem do tempo ou na evidência do tempo que já passou.” 

O tempo real inclui os chamados time-based media, (trabalhos de vídeo, filme, áudio, 

interactivas, internet e outras tecnologias computorizadas, performance, dança, teatro 

etc) “trabalhos que usam a duração como dimensão e que se revelam ao espectador ao 

longo do tempo”.
123

 Incorpora ainda todos os modos de movimento real, sejam eles dos 

objectos (processos naturais, processos mecânicos ou intervenção do autor e/ou 

participantes, conforme já referido), ou das pessoas, como no caso da performance 

(independentemente de serem os próprios artistas/intérpretes, como nos casos das 

práticas performativas gerais, ou participantes/colaboradores, como nos casos das práticas 

participativas). 

No tempo implícito, partimos de um objecto estático, que de diferentes modos, 

explora o tempo. Seja através de uma sequência de imagens (texturas ou relevos), captura 

de um momento ou de uma representação simbólica do tempo. Aqui remetemos para a já 

referida lista dos GRAV, e os modos de representação do movimento implícito.122 

 

 

                                                                    
123 - Time-Based Media in Guggenheim – tradução do original: “Contemporary artworks that include video, film, 

slide, audio, or computer technologies are referred to as time-based media works because they have duration as 
a dimension and unfold to the viewer over time.”(Time-Based Media 2015) 
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Imagem 10 - Christian Marclay, The Clock, video, 2010.  

 

No que diz respeito aos time-based media, em especial video art, gostaríamos de 

destacar o projecto The Clock de Christian Marclay. Este conforme descrito por Pedro Lapa, 

diretor artístico do Museu Coleção Berardo, aquando da sua exibição em Portugal, 

“consiste numa experiência cinematográfica integrada num espaço museológico. Trata-se 

de um filme construído a partir de uma laboriosa colagem de fragmentos de filmes da 

história do cinema, com a particularidade de, em cada sequência, surgir, a determinado 

momento da ação, um relógio. Seja através de uma personagem que consulta as horas no 

seu relógio de pulso, seja o relógio na parede ou mesmo a anotação de uma hora, o 

observador é confrontado com a hora apresentada em cada relógio rigorosamente 

sincronizada com a hora real em que observa o filme. Este tem a duração de 24 horas e 

todos os trechos selecionados apresentam minuto a minuto a passagem do tempo, em 

última instância revela-se um perfeito relógio. 
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Por outro lado, cada sequência constrói o seu tempo ficcional, que se suspende com a 

passagem para outra sequência, que parece dar-lhe continuidade ou com ela se relacionar 

através de uma cuidada montagem, onde atores, cenários e banda sonora de diferentes 

filmes parecem dialogar, por vezes, num vaivém desconcertante, mas que implica sempre 

uma nova sequência de outro filme em que nova marcação da hora ocorre. Esta 

deambulação pelos fragmentos de diferentes filmes adia qualquer desfecho e diverge 

infinitamente a narrativa através do tempo real, sendo este apresentado simultaneamente 

com o ficcional, durante 24 horas.” Assim, The Clock, trabalha os conceitos de tempo real e 

tempo gravado, numa edição que subverte a lógica da narrativa em favor de uma 

desconstrução baseada num artefacto que se reveste de valor simbólico, o relógio.   

 

 

 
Imagem 11 - Richard Linklater, Boyhood, Filme, 2014 

 

O cinema utiliza o tempo como matéria, e tem utilizado como tema em muitas 
ocasiões. Escolher apenas um exemplo é uma tarefa bastante difícil. Optámos por 
apresentar um caso, que nos parece distinguir-se dos demais, pois, em vez de utilizar o 
tempo como elemento de composição narrativa, este é utilizado como processo de 
criação de um novo tipo de relacionamento com as personagens e com a história. Um 
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caso, em que um filme, foi produzido com uma serenidade invulgar, dando tempo à 
evolução das personagens.  

O filme Boyhood, de Richard Linklater, conta as alegrias e vicissitudes do crescimento 
de uma criança, na perspectiva do próprio, dos seus pais, e da sua irmã. A particularidade 
do projecto, é que foi filmado com o mesmo elenco ao longo de 12 anos, capturando as 
refeições familiares, viagens rodoviárias, festas de aniversário e outros marcos 
importantes. Assim como o envelhecimento natural dos actores. Este é um projecto, que 
intencionalmente fugiu aos paradigmas da indústria e rapidez, na expectativa de 
encontrar modos alternativos de fazer e relacionar, numa procura por um tempo vivido.   
 

 

 

 

 
Imagem 12 - Marina Abramović, "The Artist is Present", performance no The Museum of Modern Art, 2010 

Dos muitos trabalhos de Performance Art, escolhemos “The artist is present” de 
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Marina Abramović, pois é um trabalho eminentemente temporal, e que por isso aborda 

alguns dos temas que tratamos. 

Na sua performance no MOMA, uma placa indica aos participantes como proceder: 

“Sente-se silenciosamente com a artista, o tempo que desejar”
124

, depois de superar a 

longa fila, os participantes partilham a performance com a artista. Neste projecto, 

Abramović, irá fazer a sua performance mais longa, permanecendo sentada, expectante, 

durante todas as horas, de todos os dias, da sua retrospectiva no MOMA. Os participantes, 

desde que assim o desejem, fazem parte da obra, e permanecem o tempo que desejarem. 

Modelam a obra com o seu tempo de permanência. Interessa-nos também realçar a 

importância do contacto e espectativa neste projecto. O projecto tem o seu enfase no 

contacto (visual e silencioso), entre duas pessoas, cuja intensidade será maleável e 

qualitativa, como o tempo de permanência. Por outro lado, a espectativa gerada pela 

espera, cria em si mesmo, um tempo de reflexão, contemplação activa e participante no 

projecto, enfatizando assim a importância do contacto. Parece-nos por isso que é um 

excelente exemplo de utilização do tempo como mediador de contacto.  

 

 

 

Pode-se ainda falar de um território intermédio, da percepção da passagem do tempo:  

o efeito do tempo no objecto. Este, poderá ser designado de movimento (real), em 

especial quando a transformação é perceptivel no tempo de fruição do 

espectador/utilizador. Mas aqui também pretendemos destacar, quando a mudança é tão 

lenta e estrutural que não é percebida como movimento, mas como um efeito de uma 

evolução positiva ou negativa do objecto ao longo do tempo, como por exemplo acontece 

em alguns trabalhos de Land Art125 e na degradação natural dos artefactos.  

 

 

                                                                    
124 - Tradução livre de : “Sit silently with the artist for a duration of your choosing”. 
125 - Voltaremos a este assunto mais adiante. 
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Imagem 13 - Yukinori Yanagi, World Flag Ant Farm; Ants, coloured sand, plastic boxes, tubing - Tokyo, 1990 

O projecto World Flag Ant Farm, de Yukinori Yanagi, consiste numa série de caixas de 

plástico, ligadas entre si, que cheias de areia colorida, representam diferentes bandeiras 

nacionais. As formigas são soltas no sistema, e ao longo do tempo, vão passando comida 

entre as bandeiras, resultando na mistura das cores e desintegração de cada bandeira. 

Desta forma Tanagi, utiliza o movimento das formigas, para apresentar o seu conceito, ao 

longo do tempo.  

     

 

Iremos de seguida, destacar algumas práticas gerais que contribuem para o 

entendimento de uma prática orientada pela temporalidade. 

 

1.2. Slow movements  
 

Foram vários os que identificaram o problema de uma temporalidade acelerada, uma 
demonstração disso, são os Slow movements. Hoje, decompostos em diferentes 
abordagens, tiveram a sua origem no movimento Slow Food, que surgiu como uma 
manifestação, de reacção à abertura de um novo Mc Donald´s, na Piazza Di Spagna no 
centro da cidade de Roma, em 1986. Uma manifestação que procurava contrariar os 
valores e a cultura associadas ao fast-food massificado e impessoal. O movimento 
internacional só foi oficialmente lançado em 1989 em Paris. Desde a sua origem que os 
seus promotores defendiam a calma, descontração e convívio durante as refeições; o 
prazer de preparar, servir e consumir alimentos de boa proveniência. Procurando 
recuperar as gastronomias locais e tradicionais, assim como os ingredientes e rituais que 
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estavam a desaparecer com a industrialização da produção.  
Lentamente, o movimento Slow Food foi ganhando dimensão, alcançando mais de 

100 países, com mais de 80000 membros, e serviu de referência a vários outros grupos e 
iniciativas, que no mesmo sentido, procuram reavaliar a nossa relação com o tempo. 
Diversificou-se em áreas de acção tão diversas como: a saúde, a educação, o turismo, a 
preservação de património e tradições, os relacionamentos e vida sexual, a conciliação da 
vida pessoal e profissional, as cidades, etc. Ou seja, os Slow Movements apresentam-se 
como um conjunto de movimentos internacionais, que questionam a cultura da rapidez e 
do excesso, neles podemos destacar os: Slow Food, Slow Cities, Slow Schools, Slow Travel, 
Slow Sex, Slow Gardening, Slow Design, etc. Este último será analisado mais adiante.      

 Uma filosofia que procura a conquista de um equilíbrio que facilite a qualidade de 
vida, através da definição de prioridades, da capacidade individual de escolher a 
velocidade (rápida ou lenta), de encontrar o tempo giusto

126
 das coisas.  

Assim, pretendem combater, a já referida, pobreza de tempo (time poverty) através 
da criação de ligações. Mais do que defender um modo de vida lento, os diferentes 
movimentos, reivindicam o controlo individual dos nossos ritmos de vida baseado nos 
contextos que vivemos. Os slow movements em consonância com alguns movimentos anti-
globalização, acreditam que este turbo-capitalismo exacerbado conduz ao esgotamento, 
do planeta e das pessoas que vivem nele. 

 
 

1.3. Slow design 
 

 
Conforme explicado, o Slow Design teve a sua origem no movimento slow food, 

surge, de acordo com Alaistair Fluad-Luke, como uma reação a uma crise da prática do 
design, que vítima do seu próprio sucesso ao serviço da indústria, consumismo e 
globalização económica, tem falhado em responder aos principais problemas políticos, 
corporativos, sociais e ambientais. A percepção do designer como um estilista ao serviço 
duma economia consumista e acelerada, onde convertem recursos financeiros, naturais, 
humanos e sociais em novos focos de consumo antropocêntrico.  

A proposta, passa por reintroduzir o conceito de bem-estar e voltar a priorizar a 

                                                                    
126 - O termo tem a sua origem na música, e caracteriza o andamento certo a que uma certa melodia deve ser 
tocada. Nos Slow Movements, este designa a capacidade individual de encontrar o ritmo das coisas. 
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necessidade
127

. Seguindo uma orientação, que procura recuperar uma escala humana. 
Desacelerando de modo a: revelar as acções do quotidiano, expandir o potencial de 
expressão dos artefactos além dos seus usos e atributos, promover a contemplação; 
colaboração, partilha e continuidade dos projectos, numa perspectiva que transcenda o 
presente, contemplando uma maturação dinâmica dos artefactos ao longo do tempo. 

Ainda que no domínio da cultura material, o Slow Design é uma proposta orientada 
para as pessoas, como o seu antecessor (Slow Food), trata de voltar a controlar o tempo, 
permitindo-se o necessário, para fazer bem, com responsabilidade e de modo a que, tanto 
designers e artesãos como os utilizadores finais usufruam do resultado.  

Defende antes de mais, o enfase na criação e fruição dos produtos, de um modo 
crítico, ponderado, metódico e lento como forma de combater o ritmo de vida acelerado. 

No texto “Os príncipios do Slow Design - Uma nova ferramenta interrogativa e 
reflexiva para pesquisa e prática de design”

128
, Carolyn F. Strauss e Alastair Fuad-Luke, 

propõem uma nova ferramenta de avaliação que encoraje práticas de design orientadas à 
sustentabilidade social, cultural e ambiental. Os seis princípios apresentados, têm como 
objectivo “encontrar novas Qualidades na pesquisa de design, idealização, processos e 
resultados”.129 Estes são apresentados como ferramentas que facilitam a interrogação, 
avaliação e reflexão acerca das ideias, processos e resultados através de meios 
qualitativos, quantitativos e intuitivos de avaliação.   

Conforme apresentado pelos autores, desde meados de 1990, que se tornou cada 
vez mais comum, a análise do impacto ambiental nas áreas de design de produto e 
arquitectura (de onde podemos destacar os exemplos do Eco-design, DfE e DfS)130, no 
entanto essas práticas ainda não se tornaram generalizadas, e por isso não garantem as 
necessárias mudanças comportamentais.  

Assim, numa perspectiva histórica, podemos dizer que o slow design começou com a 
formulação de Fluad-Luke131 (2002), questionando se o Slow Design, uma abordagem 
orientada para a desaceleração do metabolismo das pessoas, recursos e fluxos, poderia 
fornecer um paradigma de design capaz de gerar mudanças comportamentais positivas. 

                                                                    
127 - Relembramos que quando tratámos a hegemonia da rapidez, referimos as consequências de um sistema 
económico que já não prioriza o bem-estar (Marshall) e que substituiu as necessidades pelos desejos 
(consumismo). 
128 - “The Slow Design Principles - A new interrogative and reflexive tool for design research and practice”. 
(Fuad-Luke, Alastair; Strauss, Carolyn F.; 2008) 
129 - Traduzido do original: “The Slow Design Principles offer an opportunity to find fresh QUALITIES in design 
research, ideation, process and outcomes.” (Fuad-Luke, Alastair; Strauss, Carolyn F.; 2008, 1)  
130 - DfE –Design for Environment (design para o ambiente)  e DfS – Design for Sustainability (design para a 

sustentabilidade). 
131 (Fuad-Luke, Alastair 2011) 
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Em 2003, surgiu o Slow lab, fundado por Carolyn Strauss, que veio enriquecer o diálogo 
sobre o slow design, abrindo a discussão a uma comunidade activa. A discussão tornou-se 
mais ampla e pública com o lançamento de In praise of slow

132
 de Honoré em 2004, a que 

se seguiram as apresentações de Giacomo Mojoli e Ezio Manzini em 2006.133 Como 
resultado do diálogo e iterações dos membros do slowlab, na sua rede internacional e 
multidisciplinar, em 2006, Fuad-Luke e Strauss, publicaram os seis princípios de Slow 
Design

134
: 

 
Revelar – O Slow Design revela experiências da vida quotidiana, que são muitas vezes 

perdidas ou esquecidas, incluindo os materiais e processos que podem ser 
negligenciados na criação ou existência dos artefactos. 

Expandir – O Slow Design considera as expressões, reais e potenciais dos artefactos e 
ambientes, além das funcionalidades percebidas, atributos físicos, expectativa e ciclo 
de vida. 

Refletir – Os artefactos/ambientes/experiências resultantes do Slow Design, induzem a 
contemplação e aquilo a que o Slow Lab definiu como “consumo reflexivo”. 

Engajar – Os processos de Slow Design são de fonte aberta (open-source) e colaborativos, 
baseados na partilha, cooperação e transparência de informação, de modo a que os 
projectos possam continuar a evoluir no futuro. 

Participar – O Slow Design incentiva os utilizadores a tornarem-se participantes activos no 
processo de Design, incorporando ideias de convívio e partilha para promover a 
responsabilidade social e melhorar as comunidades.   

Desenvolver – O Slow Design reconhece que experiências mais ricas podem surgir da 
maturação dinâmica de artefactos, ambientes e sistemas ao longo do tempo. 
Olhando para além das necessidades e circunstâncias do presente, os projectos 
lentos (slow) são agentes de mudança (comportamentais). 

 
 
São muitos os exemplos de slow design, apresentaremos alguns projectos, que 
demonstram estas abordagens projectuais, de modo a contextualizar melhor a prática.   
 

                                                                    
132 (Honoré, Carl; 2004) 
133 (Manzini, Ezio ; Mojoli, Giacomo ; 2006) 
134 - Com apresentação formal e revista em 2008, estes foram inspirados por outros, incluindo diversos outros 
Slow Movements, como os do Global Food e Slow Cities. 
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Imagem 14 - Karmen Franinović, Recycled Soundscape: sonic relaxation and play, 2004, Instalação Sonora 

 
No projecto “Recycled Soundscape”, Karmen Franinovic (Croácia/Canada) usa, como 

noutros trabalhos, tecnologias interactivas para estimular a interacção social e aumentar a 
consciência sobre a envolvente e as suas diversas ecologias. O projecto foi concebido 
como um sistema através do qual é possível explorar os aspectos auditivos da experiência 
em cidade, recorrendo a um conjunto de “interfaces cinéticos de escala humana”, que 
procuram facilitar a actividade reflexiva na esfera pública. Aproximando os participantes 
do espaço que os envolve.  

Num contexto específico, os participantes são convidados a “aumentar, modificar e 
executar paisagens acústicas, jogando com os sons circundantes, ajustando a composição 
de um ambiente sonoro e escuta/gravação de ruídos (humanos, naturais, máquinas, 
electrónicos) que de outra forma são difíceis de ser percebidos. O resultado é “um sistema 
interativo para a orquestração pública de uma ecologia do som urbano, onde qualquer um 
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pode transformar as características sónicas de um lugar ao longo do tempo, recompondo a 
sua “memória em evolução no som”.”135  

 
 

 
Imagem 15 - Monika Hoinkis, Metronome, 2005 

 
Monika Hoinkis, repensa as relações com os objectos, questionando se é possível 

através de elementos que nos são exteriores (objectos) catalizar uma consciência interior 
e auto-conhecimento. No seu projecto Metronome (2005), transforma uma máquina de 
medição de tempo, que usualmente dita o ritmo a seguir, num objecto responsivo, que 

                                                                    
135 - traduzido do original: “…augment, modify and perform acoustic landscapes by playing with surrounding 
sounds, tuning the composition of a sonic environment, and listening to/recording noises (human, natural, 
machine, electronic) that are otherwise difficult to take notice of. The result is 'an interactive system for public 

orchestration of an urban sound ecology' where anyone can transform the existing sonic characteristics of a place 
over time, recomposing its 'evolving memory in sound”.(Fuad-Luke, Alastair; Strauss, Carolyn F.; 2008, 3) 
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pelo contrário, mede o ritmo da pessoa que partilha o espaço com ele. O indivíduo, marca 
o tempo do objecto em vez de o inverso, reforçando a conciencia de si mesmo.  

“Em oposição aos objetos com funções discretas, os objetos de Hoinkis, requerem 
uma negociação para beneficiar da sua funcionalidade completa, desafiando aqueles que 
os usam, a refletir se as outras "coisas" nas suas vidas, também poderiam ter 
dependências simbióticas.” 

136 
 
 

 
Imagem 16 - Martín Azúa, The human chair, 2002, Galeria Opos (Milão) 

O projecto The Human Chair de Martin Azúa, apresenta-se como um excelente 
exemplo de um projecto colaborativo que renova o contacto entre os participantes. A 
“cadeira” pode “desmontar-se” a qualquer momento, do mesmo modo, também poderá 

                                                                    
136 - Traduzido de: “As opposed to objects performing discreet functions, Hoinkis’ objects must be negotiated 
with in order to benefit from their full functionality, challenging those who use them to reflect upon whether the 

other “things” in their lives could have similar symbiotic dependencies”.(Fuad-Luke, Alastair; Strauss, Carolyn F.; 
2008) 
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facilmente, ser reconstruída, aumentada ou diminuída. A colaboração é um dos elementos 
essenciais do Slow Design. De acordo com o autor, é um projecto de uma cadeira colectiva 
e imaterial, uma actividade humana que não necessita de qualquer suporte material, e 
cujo sucesso, se baseia na relação de confiança entre as pessoas, que trabalham juntas 
para criá-lo. 
 

 
Imagem 17 - Jurgen Bey, Garden Bench, 1998 

O projecto Garden Bench, de Jurgen Bey, também designado de Extrusion Bench, 
propõe repensar a relação com o mundo natural. Produzido com uma extrusora, que 
processa resíduos de plantas, este irá degradar-se ao longo do tempo. A sua extensão varia 
(de acordo com as necessidades), assim como a coloração e textura, que dependem da 
matéria-prima utilizada.  

A sua curta duração, será definida pela natureza, que decidirá quando reclamar a 
matéria orgânica que o constitui. 
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Imagem 18 - Tomas Gabzdil Libertiny, Vase Made By Bees, 2007 

Tomás Gabzdil Libertiny do Studio Libertiny, desenhou para a Droog, um vaso 
produzido por 40 000 abelhas ao longo de uma semana. Construíram uma colmeia em 
forma de vaso que foi colonizado pelas abelhas. O Studio Libertiny, denomina este 
processo de “prototipagem lenta”, uma alternativa à denominada prototipagem rápida.   

O projecto questiona a produção em massa, a necessidade de rapidez, assim como 
propõe uma colaboração com a natureza, destacando a importância das abelhas no nosso 
eco-sistema. Em entrevista à Dezeen, Tomas Gabzdil Libertiny, afirma querer contrariar a 
sociedade de consumo, escolhendo trabalhar com um material, aparentemente vulnerável 
e efémero, a cera de abelha. A tipologia do objecto foi escolhida como um modo de fechar 
um ciclo, a cera de abelhas vem das flores, e o vaso destina-se a suportá-las na sua última 
jornada.  

 
 

Dada a sua amplitude de acção, podemos entender o Slow Design como conciliador 
de vários modos de pensar a cultura material que o antecederam, no objectivo de 

http://inhabitat.com/vase-made-by-bees-by-studio-libertiny/


O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

86 

melhorar a vida da nossa sociedade, cultura e meio ambiente. Conforme Alaistair Fluad-
Luke137 observa: incorpora o “funcionalismo espiritual”, que Christopher Day138 reclama 
para edifícios e artefactos; embarca o Design para as necessidades, de Papanek

139
; o 

Design para a sociedade140; o Design emocional e Design-centrado-no-utilizador141; o 
Design Inclusivo

142
; e o Design experiencial

143
.  

De acordo com o autor, apresenta-se como um modo de restaurar o debate sobre o 
papel dos designers e abre o diálogo entre criativos e a uma ampla gama de interessados, 
de modo a garantir um futuro mais sustentável. Como nas referências anteriores não se 
apresenta como uma oposição à comercialização, mas como uma alternativa ao projecto 
consumista, que reduz o designer à condição de estilista e facilitador. O Slow Design, 
trabalha no sentido de uma existência mais sustentável, apoiando uma economia 
regenerativa, que aponte para o bem-estar da humanidade e ambiente como um todo. 

Em vez da habitual especulação sobre o futuro, concentra-se naquilo que Bruce Goff 
designou de um “presente continuo”

144
. “O Slow Design proporcionará os meios para 

novas jornadas filosóficas, sem as restrições do manto que os imperativos económicos 
têm imposto, sobre o nosso mundo projectado. Irá contribuir, para a criação de “ ilhas de 
desaceleração”145, e começar o processo de regeneração da humanidade e do planeta 
Terra.”146 
    
 

1.4. Land Art 
 

A Land Art ao explorar a relação dos seres humanos com o meio ambiente, trata de 
modo universal, os assuntos relativos à paisagem, ao planeta, e até ao cosmos. Sendo 

                                                                    
137 - (Fuad-Luke, Alastair 2002) 
138  - (Day, Christoper; 1990) 
139  - Design for Need - (Papanek 1995) e (Papanek, Victor 1983) 
140 - Design for Society - (Whiteley, Nigel; 1993) 

141 - Emotional Design, User-Centered-Design - (Norman, Donald A.; 2004) e (McDonagh-Philp, Deana; Lebbon , 
Cherie; 2000) 
142 - Inclusive Design - (Clarkson, John 2003) 
143  - Experiencial design - (Kälviäinen, Mirja; 2000) 
144 - Abordaremos este conceito mais adiante. 
145 - Tradução livre de: “islands of slowless” (Manzini, Ezio; 2001) 
146 -Traduzido de: “Slow design will provide the means for new philosophical journeys, unconstrained by the 
mantle that economic imperatives have driven, and continue to drive, so much of our designed world. It will 

contribute to ‘islands of slowness’ and begin the process of regenerating humankind and planet Earth.” (Fuad-
Luke, Alastair 2002) 
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também ela, um resultado de uma consciência ecológica e interesse pela natureza. 
Em Filosofia da Paisagem, Adriana Serrão147, reforça a consciência da paisagem por 

parte de Simmel, com a afirmação, “trata-se de uma peculiar forma de apreender as coisas 
naturais, que justamente enquanto forma reside no espirito e não nas coisas; não é um 
dado em si, mas implica um para-si”. Há em qualquer trabalho sobre a paisagem um 
convite à contemplação, pois esta reformula-se a cada instante no olhar activo do 
observador. Uma contemplação, que como vimos, é capaz de interromper o ciclo de 
reacções, da hiperactividade, da hegemonia da rapidez. “Ora esta contemplação vitalista 
da paisagem é indissociável de uma individualidade plena” 

148
 

A Land Art apresenta-se como uma ferramenta capaz de abordar os problemas de 
artificialização e individualização industriais, que resultaram na desmesura. Esta 
desmesura, segundo Berque, é o resultado de uma modernidade que preferindo o mundo 
objectivo recorre somente a escalas espaço-temporais da técnica moderna. A Land Art, 
permite trabalhar uma nova escala relacional entre os humanos e o mundo, conforme 
Berque, estabelece a medida terrestre do homem, e medida humana da terra.  

Assim, através de Berque, chegamos ao conceito do movimento contínuo que se 
realiza entre o subjectivo e o objectivo, entre os fenómenos e os objectos, aquilo que 
designou de mediância. Um domínio, de mediação, que rompe a dicotomia entre uma 
visão meramente centrada no individuo, e outra estritamente obcecada com os objectos. 
“Concebo a mediância como o sentido ao mesmo tempo subjectivo e objetivo (uma 
significação, uma sensação, uma tendência), da relação de uma sociedade com a extensão 
terrestre (relação que é um meio). Este sentido conjuga três níveis: o do em-si das coisas e 
da natureza (a extensão do mundo físico ou objetivo); o das relações ecológicas que ligam 
a espécie humana ao seu ambiente; e o da paisagem, onde atuam as relações de ordem 
simbólica, pelas quais uma cultura naturaliza a subjetividade coletiva.”

149
 

Este entendimento, em consonância com o que temos defendido até agora, defende 
uma articulação integradora, onde o mundo é entendido como uma realidade em si, 
formada por processos da relação da sociedade à natureza, que compreendendo uma 
historicidade, incorpora na matéria essa interacção, naturalizando a subjectividade 
colectiva. Não se prefere a objectividade em detrimento da subjectividade, mas “uma 
conciliação dinâmica entre o material e o imaterial, não é um fluxo que se estabelece em 
um sentido único, não se trata de uma projeção da subjetividade sobre o ambiente físico 

                                                                    
147 - (Serrão, Adriana Veríssimo; 2011) Apud. (Caeiro, Mário; 2014, 95) 

148 - Ibid. 
149 - (Berque, Augustin; 2011, 193) 
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mas sim um contínuo vai e vem entre o nosso corpo”. 
150

 Para Berque, nos meios humanos 
coexistem 3 tipos de relações entre as sociedades e o respectivo meio envolvente: 
ecológica, técnica e simbólica. 

Acrescenta-se a ideia de Eugenio Turri151, da paisagem como teatro, e da 
representação de si que o homem sabe dar através da paisagem. A metáfora de “paisagem 
como teatro”, atribui à paisagem um sentido que pressupõe a participação do humano, ela 
deixa de ser apenas um cenário, e passa a acolher: actores (que transformam o meio) e 
espectadores (que sabem observar e entender o sentido da sua acção sobre o território). 
Parece-nos que também os elementos da natureza, participam neste enredo, na sua 
constante mutação ao longo do tempo (uma espécie de cenário dinâmico).  

De acordo com Adriana Serrão, a condição de espectador, permite criar “uma 
intervenção mais consciente e fundamentada, mais respeitadora dos ritmos da natureza e 
dos ritmos humanos, do património e elementos pré-existentes, com vista à criação de 
“novos e melhores futuros”. Porque apenas quando o homem se afasta e retira da 
confusão que é a vida, a obra e a luta diárias, e assume a posição de observador, ou 
espectador, consegue compreender as implicações do seu agir na natureza e assim 
discernir qual o melhor caminho a seguir.”152  

Conforme observa Mário Caeiro153, a paisagem, assume-se como a oposição de um 
tempo humano em alternativa a um tempo maquínico da cultura industrial.154 Nas 
palavras de Turri, o tempo humano “é o homem que sabe emocionar-se diante do 
espectáculo do mundo, que se exalta ao ver a marca humana dentro da natureza, que 
sente os ritmos desta e os ritmos do humano, é ele que mais do que outros sabe encontrar 
as chaves certas para projectar e construir no respeito pelo existente e na perspectiva de 
criar novos e melhores futuros”.155 O tempo maquínico apresenta-se aqui como um tempo 
quantitativo subjugado à técnica e aceleraçao, que será interrompido por este tempo 
humano, do actor e espectador da paisagem. 

Conforme se pode depreender do já exposto, pela sua natureza, as obras de Land Art, 
têm uma forte componente temporal, na sua constante mutação, apresentam o tempo, 
simultaneamente como agente de construção, e de destruição.  

O trabalho Monuments of Passaic de 1967, em que Robert Smithson regista a 
paisagem decadente da sua terra natal, Passaic, Nova Jérsia, marcou uma viragem, um 

                                                                    
150 - Ibid 
151 - (Turri, Eugenio; 2001) 
152 - (Serrão, Adriana Veríssimo; 2011, 167) 
153 - (Caeiro, Mário; 2014, 96) 

154 - Um tempo vivido e qualitativo em alternativa a um tempo espacial e quantitativo. 
155 - (Turri, Eugenio; 2001) Apud. (Caeiro, Mário; 2014, 96) 
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novo entender da paisagem e pitoresco. Como instalações industriais devastadas, 
poderiam ser ruinas capazes da imortalidade de um monumento. O artista identificou o 
potencial simbólico e significacional (apesar da desolação visual), de uma realidade que 
“reinvindicava (…) o seu lugar na grande reificação da natureza (orgânica e cultural)”156. De 
acordo com Smithson, “A única solução, é aceitar a situação entrópica e aprender a 
reincorporar mais ou menos essas coisas que parecem ser feias”.

157
 

De acordo com David Santos, este foi o primeiro trabalho que abordou diretamente a 
noção de lugar como processo de desestruturação, relacionado com a erosão e a 
degradação industrial. “Por outro lado, nascia aí a ideia de produzir arte a partir de uma 
nova espécie de ready-made: a terra, enquanto lugar em constante transformação.”

 158
 Cita 

ainda Smithson, que reivindica uma potencial desmaterialização, da seguinte forma “Um 
grande artista, pode realizar arte simplesmente com o olhar. Uma série de olhares podem 
ser tão sólidos como qualquer coisa ou lugar, mas a sociedade continua a valorizar apenas 
os objetos de arte”

159
. 

 
 
 
 

                                                                    
156 - (Santos, David; 2015, 61) 
157 - (Smithson, Robert; 1996, 307) 

158 - (Santos, David; 2015, 61) 
159 - (Smithson, Robert; 1996, 307) 
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Imagem 19 - Robert Smithson, Partially Buried Woodshed, 1970, Kent State University 

Em 1970, Robert Smithson criou ‘Partially Buried Woodshed’160, na Kent State 
University, para ilustrar o tempo geológico consumindo a história humana. Eventualmente, 
o telhado foi colapsando com o peso do solo. 

Smithson, ainda no mesmo ano, iniciou os trabalhos para aquela que viria a ser a sua 
obra mais conhecida, e um símbolo internacional da Land Art, a Spiral Jetty. 

Localizada no deserto de Utah, foi realizada com recurso a máquinas de grande porte, 
a partir de materiais extraídos da natureza, como rochas, terra, cristais de sal e a água do 
próprio lago. 

 
 

                                                                    
160 - “Armazém de Madeira Parcialmente Enterrado”. 
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Imagem 20 - Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Grande Lago Salgado, Utah 

 A obra está exposta aos agentes climáticos, e é assumido o seu caracter mutável e 
efémero. Em Spiral Jetty, Smithson, apresenta um enorme símbolo arcaico, realçando o 
carater simbólico e cultural da intervenção, e questionando a relação entre a produção 
cultural vigente e a natureza. 

A Land Art é um elemento importante nesta investigação, por abranger vários pontos 
de interesse: potencia uma conecção (entre o humano e a natureza e entre os humanos 
através da natureza), reforça uma temporalidade orientada para o humano, e respeita o 
meio em que insere (contrariando a lógica de “consumo” dos recursos naturais). 

 
“não é apenas como seres vivos que temos necessidade de uma certa qualidade 
ambiental(a da agua que bebemos, a do ar que respiramos, etc),é também como 
seres sociais, porque o vinculo social desfaz-se quando o ambiente perde o seu 
sentido” 

Augustin Berque
161

  

                                                                    
161 (Berque, Augustin; 2011) Apud. (Caeiro, Mário; 2014, 98) 
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2. Da especificidade do local às especificidades relacionais 
 

Nesta nossa senda por um contacto qualitativo, parece-nos incontornável analisar as 
abordagens que resultam de um entendimento específico

162
. A generalização é um 

mecanismo da produtividade, divide, organiza e analisa em conjuntos, de modo a 
optimizar e acelerar os processos. Interessa-nos por isso, a especificidade da aproximação 
às micro-realidades, que paradoxalmente permitem tratar o todo, pois não o dividem 
artificialmente.  

Poderíamos dizer (numa linguagem técnológica) que, ao contrário da lógica dos 
conjuntos que isola para intervir, estas aumentam a resolução e fazem zooms localizados, 
aproximações estratégicas que têm consciência que partiram de algo maior, e não perdem 
a noção que uma parte não é um todo, mas faz parte deste, continuando ligada a muitas 
outras.

163
   

 

2.1. Site specific  
 

“De forma lata diz-se da arte site-specific que é realizada em função de um 
determinado sítio e que tem em conta as características físicas e as dinâmicas 
sociais do mesmo.”164 

Gabriela Vaz-Pinheiro 

 
O termo site-specific, refere-se aos projectos desenhados para um local particular, 

que numa relação de inter-relação, qualificam o lugar e se definem pelo mesmo. Tendo a 
sua origem identificada nos meados dos anos 60, esta surgiu como reacção às condições 
de exposição e acesso às obras de arte “no interior do cubo branco” (galeria ou museu), 

                                                                    
162 - De notar que as abordagens referidas anteriormente, já advogam em vários momentos, a especificidade 
(por exemplo, a Land Art, é por definição, site specific), no entanto optámos por destacar este foco 
isoladamente, com o objectivo de enfatizar esta característica e a sua importância nesta investigação. 
163 - A noção de continuidade em detrimento de um particionamento e interrupção, é um conceito essencial 
nesta investigação, encontramo-lo, por exemplo, nas oposições: Em Bergson, de tempo vivido, duração 
indivisível que se opõe ao tempo físico, sucessão, divisível; assim como em Bauman, entre a “comunidade” em 
que se cresce numa pré existência cultural contínua que se opõe à “rede” em que nos ligamos e desligamos sem 

vínculo. Trataremos melhor este assunto mais adiante.  
164 - (Vaz-Pinheiro, Gabriela; s.d.) 
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assim como, aos seus processos de mercantilização.
 165

   
Como referido, esta prática, tem ligações óbvias com a Land Art, no entanto vai além 

da paisagem (dita) Natural, explorando também, a paisagem Construída (arquitectónica) e 
consequentemente as relações sociais existentes. 

Enfatizamos aqui, a inclusão da cultura e dinâmicas sociais, nesta abordagem que 
pretende ir além dos espaços (neutros), preferindo, ao incluir o espectador, os espaços 
humanizados pelo uso, os espaços contaminados pelo tempo.  

 
“A obra site-specific focou-se, desde o seu início, no estabelecimento de uma 
relação inextricável e indivisível entre a obra e o seu local (site) e exigiu a 
presença física do espectador para a conclusão do trabalho.”

166
 

      Miwon Kwon 
 

Ao contrário do que acontecia com os objectos de arte modernista, que eram 
transportáveis, nómadas, destinados ao espaço museológico, pensados numa lógica de 
mercantilização, a intervenção site-specific, explora as questões artísticas, sociais e 
culturais que envolvem a recuperação do espaço público através da arte. Conforme afirma 
Gabriela Vaz Pinheiro, “revendo a condição nómada da arte modernista e ao radicar-se 
num dado lugar (museu ou paisagem), a arte site-specific pretende implementar um 
modelo de recusa da commodification da obra de arte.” 167 

A mesma autora, realça ainda a sua relação com a denominada Arte Pública: “deu 
início ao que viria a chamar-se de Installation Art, e a partir dos anos 80, também deu 
origem a movimentos que vieram a evoluir no sentido da sua plena intervenção no 
espaço, entretanto genericamente designado por Public Art”.168 

O site-specific, trouxe ainda uma alteração ao nível da acessibilidade, tornando-se 
mais inclusivo, por alargar a audiência além dos frequentadores habituais dos museus, a 
toda a comunidade que vive o local (site). Existem também alterações ao nível da posse, 
ainda que esta possa estar legalmente definida, o autor terá que aceitar que a partir do 
momento em que a obra está no espaço público a posse deixa de ser controlada, o objecto 

                                                                    
165  - Brian O’Doherty, em “No interior do Cubo Branco”, critica o espaço galerístico e museulógico, como uma 
ideologia do espaço de arte, um espaço neutro e sacralizado, que denomina de cubo branco. (O'Doherty, Brian; 
2007) 
166 - Tradução livre do original: “Site-specific work in its earliest formation, then, focused on establishing an 
inextricable, indivisible relationship between the work and its site, and demanded the physical presence of the 
viewer for the work’s completion.” (Kwon 2002, 11-12) 

167 - (Vaz-Pinheiro, Gabriela; s.d.) 
168 - Ibid. 
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passa a pertencer directa ou indirectamente ao local, podendo ser apropriado pelos que o 
frequentam. Nos muitos dos projectos site-specific, que são efémeros, a obra persiste no 
tempo apenas como documentação. Assim, nestes casos, obra e autor, daí em diante farão 
parte da memória colectiva do local. Em qualquer dos casos, e independentemente da 
duração da instalação ou intervenção, os usos sociais do espaço mudam e com eles a 
relação dos espectadores com a obra, adiando através da sua reinvenção a conclusão do 
trabalho (referida por Miwon Kwon).  

Colocando os seus trabalhos em lugares públicos (ou recuperando e reintegrando, 
locais que já foram sociais mas que agora estão fechados ao público) esta-se a interagir 
directamente com o carácter local – a história, topografia e discursos do local. De acordo 
com Gillian McIver, “esses trabalhos de arte desafiam, chamando a atenção do público, às 
raízes do desuso atual - realçando noções de acesso, propriedade e questionamento de 
estruturas sociais e económicas”.

 169
 

Há nesta abordagem, através da sua relação com o local e práticas socias uma forte 
componente temporal. Conforme refere McIver, “questões sobre o tempo, a 
impermanência, a memória, o artifício e a localidade surgem, fornecendo matérias-primas 
para o artista e pontos de acesso para o público. A história não é tanto sobre factos 
quanto sobre percepções do mundo que nos rodeia e uma sensação de que pertencemos 
a algo que existia antes de nós.”170 O autor menciona ainda o trabalho 'Junkspace', de 
Hilary Powell, em que esta postula a ideia de ‘reciclar’ lixo ou espaços abandonados, uma 
‘transformação temporária do significado’, citando o conceito de arte como redentora, de 
Walter Benjamin. “Ela contrasta a ‘arte pública’ como criticada por Koolhaas, com 
“intervenções” site-responsive na paisagem urbana abandonada. Powell vê o evento de 
arte como um "momento de ruptura" na narrativa do desenvolvimento e do progresso 
capitalista.”

171
  

  

                                                                    
169 - Tradução livre do original: “These art works challenge, by drawing public attention to, the roots of current 
disuse - bringing up notions of access, property, and questioning social and economic structures” (McIver, Gillian; 
2004) 
170 - Traduzido do original: “Questions about time, impermanence, memory, artifice and locality arise, providing 
raw materials for the artist and points of access for the audience.  
History is not so much about facts as about perceptions of the world around us, and a sense that we belong to 
something that has existed before we did.” (McIver, Gillian; 2004) 
171 - Traduzido do original: “She contrasts "public art" as critiqued by Koolhaas, with site-responsive 

"interventions" into the derelict urban landscape. Powell sees the art event as a "moment of rupture" in the 
narrative of development and capitalist progress.” (McIver, Gillian; 2004)    
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2.2. Arte participativa 
 

“Um conjunto de práticas artísticas que tomam como ponto de partida teórico e 
prático a totalidade das relações humanas e o seu contexto social, em vez de um 
espaço independente e privado”

172  

Nicolas Bourriaud 
 

A Arte participativa interessa-nos pela utilização de formas sociais como modo de 
aproximar a expressão artística ao quotidiano. Pelo seu enfase na aproximação dos 
participantes, com a obra, contexto, e através destes, uns com os outros. Quer seja nas 
suas vertentes performáticas ou visuais, esta tem potenciado vários debates acerca dos 
aspectos éticos e estéticos destas práticas, assim como de qual a melhor designação para 
descrevê-las. Na enciclopédia de estética, editada pela universidade de Oxford, identifica-
se que “a arte participativa existe sob uma variedade de títulos que se sobrepõem

173
, 

incluindo interativa, relacional, cooperativa, activista, dialogal e baseada-na-
comunidade.“174 Referem ainda, que em alguns casos, a participação por uma série de 
pessoas cria uma obra de arte, em outros a acção (experiência) participativa é descrita por 
si só, como arte.  

A participação na criação colectiva não é algo novo, existem inúmeros exemplos 
espalhados pela história e pelo mundo, que vão desde música e dança tradicionais a 
esculturas e murais. No entanto, conforme é identificado por vários autores, o surgimento 
da arte participativa como um campo distinto, tem antecedentes pelo menos desde o 
modernismo. Conforme referido no mesmo artigo

175
, publicações sobre o tema 

identificam essas origens, nas vanguardas europeias e latino-americanas (Bishop176), no 
contexto da política participativa do feminismo e do movimento de direitos humanos 
desde a década de 1960 (Finkelpearl177), num contexto global (Kester178) e em relação às 
inovações da performance e teatro do século XX (Jackson179).  

                                                                    
172 - Traduzido do original:"a set of artistic practices which take as their theoretical and practical point of 

departure the whole of human relations and their social context, rather than an independent and private 
space."(Bourriaud, Nicolas [1998] 2002, 113) 
173 - Não iremos desenvolver as distinções entre os diferentes termos, assumindo apenas a sua sobreposição e 
condição participativa. 
174 - Traduzido do original:” Participatory art exists under a variety of overlapping headings, including interactive, 
relational, cooperative, activist, dialogical, and community-based art.” (Kelly, Michael; 2014) 
175 - Ibid. 
176 - Claire Bishop em Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (Bishop, Claire; 2012) 

177 - Tom Finkelpearl em What We Made: Conversations on Art and Social Cooperation (Finkelpearl, Tom; 2013) 
178 - Grant Kester em The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global 
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Conforme realça Claire Bishop
180

, apesar de a documentação fotográfica destes 
projectos (que consistem na sua essência em experiências intangíveis), implicar uma 
relação com a Performance Art, eles distinguem-se pelo seu esforço em colapsar a 
distinção entre artista e público, profissional e amador, produção e recepção. A sua ênfase 
é na colaboração e a dimensão colectiva da experiência social. Refere no mesmo trabalho, 
os conceitos de Walter Benjamin, que propunha que a obra de arte deveria intervir 
activamente, e criar condições, que permitissem que os espectadores estivessem 
envolvidos nos processos de produção. Nas palavras de Benjamin: "Este mecanismo é 
melhor, quanto mais consumidores for capaz de transformar em produtores - isto é, mais 
leitores ou espectadores em colaboradores".

181
 O autor usa Brecht como exemplo, na 

criação de situações, que interrompem a narrativa através de um elemento disruptivo.
182

 
Um enquadramento, em que o envolvimento físico se torna essencial para a mudança 
social. Em que “um dos principais impulsos da arte participativa tem sido (…) uma 
restauração do vínculo social através de uma elaboração coletiva do significado.”

183
 

É importante referir ainda, que algumas das principais preocupações da arte 
participativa, já tinham sido mencionadas nos escritos de Guy Debord, da Internacional 
Situacionista. A activação, autoria e comunidade, são pontos essenciais da sua obra, que 
critica o capitalismo do espetáculo onde a participação apenas é encenada. Afirma que o 
espetáculo, “como forma de relação social mediada pelas imagens, é divisivo e pacificado, 
unindo-nos apenas na separação uns dos outros.”184 

 
"O espetáculo é, por definição, imune à atividade humana, inacessível a qualquer 
revisão ou correção projetada. É o oposto do diálogo…"185 
Guy Debord 

 

                                                                                                                                                                            
Context. (Kester, Grant; 2011) 
179 - Shannon Jackson em Social Works: Performing Art, Supporting Publics. (Jackson, Shannon; 2011) 

180 -(Bishop, Claire; 2006) 
181 - Tradução Livre de: “This apparatus is better, the more consumers it is able to turn into producers – that is, 
the more readers or spectators into colaborators.” (Benjamin, Walter; 2003, 777) Apud. (Bishop, Claire; 2006, 11) 
182 - Relembramos aqui a importância desta negatividade, da disrupção, no processo de resistir à hegemonia.  
183 - Tradução livre de:” One of the main impetuses behind participatory art has (…) been a restoration of the 
social bond through a collective elaboration of meaning.”(Bishop, Claire; 2006, 12) 
184 - Tradução de:“The Spectacle – as a social relationship between people mediated by images – is pacifying 
and divisive, uniting us only through our separation from one another”. Ibid. 
185 - Tradução de: “The spectacle is by definition immune from human activity, inaccessible to any projected 
review or correction. It is opposite of dialogue…” (Debord, Guy; [1967] 1997, 17) 
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Debord pretendia através da criação de “situações”, subverter o modo de passividade 
e subjugação resultante da sociedade consumista do “espetáculo”. Pretendia, ir além de 
Brecht, e em vez de apenas despertar uma consciência crítica, produzir, através das 
“situações” construídas novas relações e realidades sociais. 

Nicolas Bourriaud, descreve este processo de construção, como uma montagem 
alternativa da realidade, que usa como matéria-prima o próprio quotidiano:    

 
“O que se costuma chamar de “realidade” é uma montagem. Mas a montagem 
em que vivemos será a única possível? A partir do mesmo material (o 
quotidiano), pode-se criar diferentes versões da realidade. Assim, a arte 
contemporânea apresenta-se como uma mesa de montagem alternativa que 
perturba, reorganiza ou insere as formas sociais em enredos originais. O artista 
desprograma para reprogramar, sugerindo que existem outros usos possíveis das 
técnicas e ferramentas à nossa disposição.” 

186
 

Nicolas Bourriaud 
Podemos ainda demarcar as práticas participativas, em três categorias: relacional, 

activista e antagonista. Em que a primeira, procura o contacto social e trabalha essas 
relações nas suas dinâmicas; a segunda, trabalha de modo colaborativo e intervencionista, 
com o objectivo de agir ou sensibilizar para uma ideia ou posição; a terceira, critica e 
posiciona-se através do confronto, em situações em que os participantes nem sempre são 
consultados acerca da sua disponibilidade de participar.   

 
 

2.3. Design relacional 
 

No texto Towards Relational Design, Andrew Blauvelt, na procura por uma noção 
comum aos diferentes modos do design contemporâneo, identifica aquilo que designa 
como uma terceira fase na história do design moderno: a era do relacional, da 
especificidade do contexto. 

Como o próprio refere, em virtude das suas intenções funcionais, o design sempre 
teve uma dimensão relacional. “Por outras palavras, todas as formas de design produzem 
efeitos, pequenos ou grandes. O que diferencia esta fase da prática de design, é o papel 
principal conferido a áreas que antes pareciam estar para além da equação forma-

                                                                    
186 - (Bourriaud, Nicolas 2009, 83-84) 
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conteúdo do design.”187 Realçamos, que na prática de design o utilizador, sempre fez 
parte da equação, aquilo que se destaca, é o enfase generalizado dado à aproximação, 
dimensão social, relacional e participativa do mesmo. Ou seja, entendemos que estes 
movimentos sempre foram realizados, no entanto, conforme Blauvelt descreve, têm 
agora, mais expressão dadas as condições favoráveis de que dispõem.

188
 

Assim, de acordo com o Blauvelt, a primeira fase do design moderno, focou-se na 
busca de uma linguagem formal plástica ou mutável, uma sintaxe que poderia ser 
aprendida e disseminada de forma racional e potencialmente universal (Suprematismo, 
Futurismo, Constructivismo, de Stijl, etc).  

Descreve a origem da segunda fase na década de 1960, como centrada no potencial 
de criação de significado do design, “no seu valor simbólico, na sua dimensão semântica e 
potencial narrativo, preocupado com o seu conteúdo essencial”

189
. Embora identifique a 

existência de algumas discussões sobre as múltiplas interpretações do leitor/utilizador, 
este nesta fase, continua a receber o significado como um ”presente”, apresentado pelos 
designers-como-autores. Depreende assim, que se na primeira fase a forma gera forma, 
na segunda fase, a “injeção de conteúdo” na equação produz novas formas e significados. 
Cita assim, a expressão de Lefebvre:  

 
 "Certamente, chega um momento em que o formalismo se esgota, quando 
apenas uma nova injeção de conteúdo na forma pode destruí-lo e abrir o 
caminho para a inovação"190 

Henri Lefebvre 
 
De acordo com o autor, a terceira vaga começou nos meados da década de 1990, e 

explorando a dimensão performativa e experiencial do design, os seus efeitos, restrições, 

                                                                    
187 - Traduzido do original: “In other words, all forms of design produce effects, some small, some large. But 
what is different about this phase of design is the primary role that has been given to areas that once seemed 
beyond the purview of design’s form and content equation.”(Blauvelt, Andrew; 2008) 

188 - Podemos dar como exemplo desta condição, a conferência Design Participation, de 1971, promovida pela 
Design Research Society, que já na época, identificava a pertinência de práticas de proximidade ao utilizador. 
Discutindo algumas condições, que podemos hoje descrever como design relacional e  User-centred-Design. No 
entanto, esta teve poucas repercussões, apesar da sua pertinência, resultando em apenas uma edição, o que nos 
parece indicar, que talvez não tivesse o contexto mais adequado.  
189 - Traduzido do original: “its symbolic value, its semantic dimension and narrative potential, and thus was 
preoccupied with its essential content.” (Blauvelt, Andrew; 2008) 
190 - Traduzido do original: “Surely there comes a moment when formalism is exhausted, when only a new 

injection of content into form can destroy it and so open up the way to innovation.” (Lefebvre, Henri; [1974] 
1991, 145) Apud. (Blauvelt, Andrew; 2008) 
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impacto retórico e o seu potencial como facilitador de interacções sociais. Estava 
intimamente ligada às tecnologias digitais, mas não se limitava às prioridades da 
tecnologia. “No entanto, as novas práticas de design relacional incluem elementos 
performativos, pragmáticos, programáticos, orientados para os processos, abertos, 
experienciais e participativos. Esta nova fase está preocupada com os efeitos do design - 
estendendo-se além do objeto de design e até mesmo às suas conotações e simbolismo 
cultural.”

191
  

Assim Blauvelt, mapeia as três fases do design: “em termos linguísticos, como a 
transição da forma para o conteúdo para o contexto; ou, na linguagem da Semiótica, da 
sintaxe à semântica à pragmática.” 

192
 

Conforme apontado por José Bártolo, “a característica principal deste “design 
relacional” não é exclusivamente visível na presença material do design, não se 
circunscrevendo apenas a uma tipologia de produção, sendo antes o processo de 
construção do diálogo entre as percepções, as reacções e as intervenções dos diferentes 
actores de uma mesma prática social. No interior destas práticas o designer é menos um 
produtor de conteúdos e mais um modificador de contextos.(…) No interior das práticas 
sociais, o designer deve ser capaz de operar com esses “ciclos de acumulação”,193 
funcionando, na expressão de Willem van Weelden como um “editor” capaz de se 
posicionar com a sua “objectividade forte” perante os processos sociais.”194  

Como podemos ver, esta prática relacional implica uma atitude política, voltada para 
o exterior, para o Outro, numa perspeciva de proposta de transformação positiva do 
contexto. O “gerador de ocorrências”, “modificador de contextos”, vai além da cultura 
material, trabalhando o “ciclos de acumulação” sociais. Bártolo, questionando o “estatuto 
produtivo” do designer neste sistema, recorre a Benjamin: 

                                                                    
191 - Traduzido do original: “However, the new practices of relational design include performative, pragmatic, 
programmatic, process-oriented, open-ended, experiential and participatory elements. This new phase is 
preoccupied with design’s effects — extending beyond the design object and even its connotations and cultural 
symbolism.” (Blauvelt, Andrew; 2008) 

192 - Traduzido do original: ““in linguistic terms, as moving from form to content to context; or, in the parlance 
of semiotics, from syntax to semantics to pragmatics.” Ibid 
193 - Os ciclos de acumulação referidos por Bartolo, referem-se ao entendimento de Max Bruinsma, que cita no 
mesmo trabalho: “este entendimento tem profundas consequências para o design. Altera a noção de design 
como organizador de factos para a de design como gerador de ocorrências. Por outras palavras, o design já não 
pode ser visto como algo de “objectivo” ou “neutro”, deve ser entendido como “o sedimento das acumulações”. 
Utilizo aqui o termo “sedimento” para evocar o olhar que o geólogo lança a uma formação rochosa antiga. Para 
nós, é um velho penhasco, mas o geólogo vê nele o resultado de milhares e milhares de anos de processos 

físicos, de uma dinâmica específica da natureza”(Bruinsma, Max; 2005) apud. (Bártolo, José 2009) 
194 - (Bártolo, José 2009) 
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“qual o papel do designer? Qual o seu “estatuto produtivo”? Em O Autor Como 
Produtor, Benjamin recorre a Brecht para defender a ideia de que a produção 
cultural deve gerar trabalhos que “não devem ser tanto vivências pessoais (ter 
carácter de obra) mas antes ser orientados para a utilização (transformação) de 
certas instâncias e instituições”

195
 Sublinhando a diferença entre “o simples fornecer 

de um aparelho de produção e a sua transformação”. O objectivo é tornar “os 
leitores ou espectadores em colaboradores´ desse processo de transformação 
social.“ 

José Bártolo 
 
Conforme aponta Victor Margolin, no seu texto the Designer as Producer

196
, os 

avanços tecnológicos ao nível da produção, prototipagem rápida e redes de comunicação e 
marketing globalizadas, vieram facilitar e aumentar a rapidez de chegada de produtos ao 
mercado. Uma das principais implicações destes avanços, na prática de design, foi que os 
designers, com essa predisposição, passaram a poder, produzir e distribuir, produtos das 
mais diversas tipologias (livros, bicicletas, mobiliário, roupa), de forma muito mais fácil. 
Outra implicação, que encontramos em Blauvert, é que a promessa de customização em 
massa, do “market of one” (personalizado), e até a participação do utilizador, através de 
projectos faça-você-mesmo, tornou-se mais fácil, através de, por exemplo, programas de 
crowdsourcing e print on demand.  

Margolin, aponta ainda uma oportunidade: “Uma área onde esse novo sistema de 
produção descentralizado e desmaterializado pode deixar marcas, está no setor de 
produtos sustentáveis. Desde a Revolução Industrial, as grandes empresas tiveram quase 
um monopólio sobre o sistema de produção e, por isso, a mudança necessária para uma 
cultura de produção sustentável tem sido lenta. Agora, esses designers com idéias para 
produtos sustentáveis têm mais hipóteses do que nunca, de criar protótipos ou produtos 
acabados e trazê-los para o mercado de uma nova maneira. Com possibilidades de 
alcançar uma comunidade de consumo receptivo que não é limitada pela geografia 
material, uma cultura de produto sustentável pode começar a surgir.”197 

                                                                    
195 - (Benjamin, Walter; 2003) apud. (Bártolo, José 2009) 
196 - (Margolin, Victor; 2002) 
197 - Traduzido do original: “One area where this new decentralized and dematerialized production system can 
make a mark is in the sector of sustainable products. Since the Industrial Revolution, large companies have had a 
near monopoly on the production system and because of that the necessary shift to a culture of sustainable 

production has been slow to materialize. Now, those designers with ideas for sustainable products have a better 
chance than ever to create prototypes or finished goods and bring them to the market in a new way. With 
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Os designers poderão desta forma aumentar o seu papel de agente político, 
subvertendo a velocidade imposta por uma globalização acelerada e consumista, 
utilizando os próprios mecanismos tecnológicos que resultaram desta. Assim, “eles podem 
subverter os monopólios de grandes empresas em muitos sectores de produtos e criar 
produtos para necessidades que ainda não foram atendidas”

198
, por não obedecerem às 

limitações e exigências de  uma sociedade acelerada. 
Esta descentralização e desmaterialização, permite ainda, um maior contacto com o 

comprador, uma nova comunicação bidireccional. Abrindo caminho a novos modos de 
relacionamento, participativos, que poderão potenciar mais do que personalizações, 
verdadeiras activações, situações e experiências de partilha e co-criação. "No design 
relacional, o papel do designer está mais próximo do de um editor ou programador, não é 
um autor, mas um facilitador, enquanto o consumidor é reformulado como um agente 
mais criativo.”

199
 

Nesta procura pela especificidade relacional o designer assume o papel de 
transformador social, o objecto (a existir), é um meio de agir sobre e para o utilizador, e 
estimulá-lo a participar de forma critica e criativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

                                                                                                                                                                            
possibilities to reach a receptive consumption community that is not bounded by material geography, a 
sustainable product culture may begin to emerge.” Ibid. 

198 - Tradução do original: “They can subvert the near monopolies of large companies in many product sectors and create 

products for needs that have yet to be met.”(Margolin, Victor; 2002, 3) 

199 - Traduzido do original: “In relational design, the role of the designer is closer to that of  an editor or a 

programmer, not an author but an enabler, while the consumer is recast as a more creative agent”. (Blauvelt, 
Andrew; 2008) http://art.yale.edu/file_columns/0000/0076/blauvelt.pdf 
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CAPITULO IV – EM TRÊS TEMPOS 
 

1. Entendimento do tempo  
 

 

 

“O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem e o tempo respondeu 

ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem” 

Adágio popular 

 
O entendimento do tempo, pela sua transversalidade, sempre foi um tema complexo 

e discutido nos mais variados âmbitos disciplinares. Apesar de sentirmos a sua existência, 
e de por isso ser partilhado globalmente na nossa linguagem, a sua imaterialidade dificulta 
o seu entendimento. Como podemos entender nas palavras de Sto. Agostinho: 

 
“Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser explicar a 

quem indaga, já não sei.”
200

 
St. Agostinho 

 
Acrescenta ainda: “Contudo, afirmo com certeza e sei que, se nada passasse, não 

haveria tempo passado; que se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo 
futuro; e que se nada existisse agora, não haveria tempo presente”. Da mesma forma, mas 
procurando entender os seus atributos, Aristóteles, questionava, “deve-se pôr o tempo 
entre os seres ou os não seres?”201, procurando desta forma entender, se seria um 
fenómeno humano ou da natureza.202 

Como estratégia de compreensão e utilização, desse elemento, ao longo da história 
fomos encontrando diferentes modos de o identificar e materializar, através de 
calendários, relógios, histórias e outros registos da sua passagem. Entende-se desde já, a 
existência de duas vertentes, uma subjectiva – que de forma empírica toma consciência da 
passagem dos acontecimentos; e uma objectiva – que sensorialmente contacta com a 

                                                                    
200 - (Agostinho; 2014) Capítulo XVI 
201 - Aristóteles Apud (Reis, José Carlos; 1994, 26) 

202 - Apesar de a maioria dos autores assumir uma posição de exclusão, consideraremos os dois entendimentos 
como válidos. 
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materialização da sua passagem, de modo a registar, localizar e comunicar uma sequência 
de acontecimentos. 

Podemos encontrar na nossa história até ao século XVI, a vida diária orientada pelas 
tarefas, a organização temporal baseava-se em eventos como feiras, mercados e 
festividades religiosas. Com a passagem para o XVII, aumentou-se o uso de relógios 
domésticos e públicos, assim como sinos - que eram sinalizadores codificados de vários 
eventos sociais. Aumentou a necessidade de se estabelecerem horários mais rígidos e 
comunicáveis. No seculo XVIII, numa sociedade cada vez mais industrializada, o novo rigor 
na relação com o tempo, foi contribuindo para a sua desvinculação das actividades sociais.  

Thompson
203

, baseando-se nos estudos de Marx e Weber, partilha com Marx a noção 
de que a troca de mercadorias da sociedade capitalista consiste, na realidade, numa troca 
de tempos de trabalho

204
. Em que a sociedade capitalista e consumista se define através 

da regulação e exploração dos tempos de trabalho. Na sociedade industrial substituiu-se a 
orientação pela tarefa por uma orientação pelo tempo. 

No mesmo sentido, encontramos também em Virilio, a ideia de uma sociedade 
orientada pela velocidade, partilhando algumas das ideias de Heidegger, este considera 
que, mais do que as classes e a riqueza, a velocidade é a principal força que molda a 
civilização. 

 
"Na verdade, não existe uma "revolução industrial ", mas apenas uma revolução 
dromocrática"; Não há democracia, apenas dromocracia205; Não há estratégia, 
apenas a dromologia "206 

Paul Virilio 
 
Autores como Durkheim, apresentam-nos o conceito de tempo social. Um tempo 

impessoal, que é organizado socialmente. Nessa medida, é variável, de sociedade em 
sociedade. Encontramos assim, em Durkheim, a noção de uma categoria social do tempo, 
que permite a distinção entre um tempo individual e um tempo social: 

 

                                                                    
203 - E P. Thompson. (1967) . "Time, Work-discipline and Industrial Capitalism". Prtsf and Present 36: 52-97. 
204 - Remetemos aqui para o já referido no capítulo da hegemonia da rapidez, em que abordamos o modo como 
esta tem afectado as condições de trabalho e consequentemente de vida dos envolvidos. 

205 - Dromologia é a ciência (ou a lógica) que estuda os efeitos da velocidade na sociedade. 
206 - Tradução livre do original: “In fact there is no ´industrial revolution´ but only a ´dromocratic revolution´; 

there is not democracy, only dromocracy; there is not strategy, only dromology” (Virilio, Speed and Politics [1986] 
2006, 69) 
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“Assim, vemos toda a diferença que existe entre o grupo de sensações e imagens 
que servem para nos localizar no tempo e a categoria do tempo. O primeiro é o 
resumo das experiências individuais, que são de valor apenas para a pessoa que 
as experimentou. Mas o que a categoria de tempo expressa é um tempo comum 
ao grupo, um tempo social, por assim dizer. Em si, é uma verdadeira instituição 
social. Além disso, é peculiar ao homem; Os animais não têm representações 
desse tipo.” 

207
 

Emile Durkheim 
 

Encontramos em Sorokin e Merton 
208

, o aprofundamento deste assunto, enfatizando 
a natureza qualitativa do tempo social, mas acrescentando ainda a categoria do “tempo-
relógio”. Desta forma, identificamos em vários autores a distinção entre um tempo natural 
(biológico) e um tempo social. No entanto, para Barbara Adam

209
, o único elemento que 

distingue o mundo social do mundo natural é o tempo-relógio.  
Desta ideia, retiramos que a um tempo natural (que engloba todos os elementos da 

natureza) podemos incluir parte do tempo social, deixando de fora uma outra parcela que 
corresponderá ao tempo-relógio.210  

Lembramos que estivemos a tratar da vertente mais objectiva do tempo, aquela que 
assume maior presença na vida quotidiana, pois é registada de diversas formas e 
apreensível pelos nossos sentidos. 

Iremos agora destacar alguns pensadores que de forma geral entenderam o tempo 
como algo determinável, quantificável, exterior ao controle humano, mais uma medida a 
partir de uma referência definida. Uma abordagem objectivista211, que considera o tempo, 
um dado objectivo da natureza, algo real, uma outra dimensão onde as coisas existem e 
acontecem.  

 

                                                                    
207 - Tradução de: “Thus we see all the difference which exists between the group of sensations and images 
which serve to locate us in time, and the category of time. The first are the summary of individual experiences, 
which are of value only for the person who experienced them. But what the category of time expresses is a time 
common to the group, a social time, so to speak. In itself it is a veritable social institution. Also, it is peculiar to 
man; animals have no representations of this sort.” (Durkeim, Emile; 1915, 11) 
208 - (Merton et Sorokin; 1937) 
209 - (Adam, Barbara; 1991) 
210 - Neste esquema é irrelevante definir percentagens e outros atributos quantitativos, pois a sua natureza é 

qualitativa. 
211  - (Silva, Nara; 2010) 
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De acordo com Platão o conceito de tempo surge como oposição ao conceito de 
eternidade. A eternidade é imutável e compreensível, enquanto o tempo por ser 
mutável é passível de interpretação. Partindo da distinção entre mundo inteligível e 
mundo sensível, concebe o tempo como uma aparência mutável e perecível da 
eternidade. O Tempo como imagem, não passa de uma imitação da eternidade. É 
uma cópia imperfeita de um modelo perfeito (ideal).  

Sendo uma ordem mensurável do movimento, existe num domínio 
caracterizado pelo devir dos fenómenos em constante mudança. É indissociável do 
movimento, assumindo-se como o próprio movimento dos astros que dividem o 
tempo terrestre dos dias, estações, anos. Ao contrário da eternidade, o tempo por 
ser efémero não possui realidade. 

Por sua vez, Newton divide o tempo entre absoluto e relativo. Em que o tempo 
absoluto é o que envolve o universo e que existe independente do homem; e o 
relativo é o tempo das horas, da medida parcial da duração. Esta duração é uniforme 
e idêntica, desvinculada dos ritmos dos movimentos. Transcende os movimentos e 
está vinculado com o criador, a alma assume a função de perceber e medir o tempo 
relativo.  

De acordo com Newton, o tempo tem uma realidade objectiva exterior à alma, 
mas esta tem a função de criar um tempo relativo, que permita dividir os 
movimentos dos astros em relação ao sol. 

Por último e mais próximo dos nossos objectivos, temos Einstein que em 
oposição a Newton, defende que o tempo não tem um carácter absoluto, pelo 
contrário, “é a medida relativa do movimento”212. A sua relatividade, torna-o passível 
de infinitas possibilidades, perspectivas, dependendo do referencial, sistema de 
coordenadas e lugar do observador. Defende ainda uma simultaneidade, também ela 
relativa, a um sistema de referências em que cada evento tem o seu próprio tempo. 

 
Interessa-nos também explorar a dimensão subjectiva do entendimento do tempo, 

aquela que se prende com a sua vivência e percepção. A experiência do tempo no 
interior, a sua percepção e interpretação.  

Conforme já identificámos no capítulo da Hegemonia da Rapidez, as noções de 

escassez de tempo e a associação do tempo ao dinheiro,213 fazem com que os membros de 

uma sociedade consumista, o tentem ‘rentabilizar’ ao máximo. Autores como John Urry, 

                                                                    
212 - Einstein apud (Reis, José Carlos; 1994, 25) 
213 - Em expressões como o “tempo é dinheiro”. 
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defendem que estamos num ponto, em que até o lazer se pretende que seja produtivo.  

O tempo-relógio está em aparente compressão. Parece sujeito a um conjunto de forças 

que pretendem reduzi-lo de modo a englobar cada vez mais tarefas, talvez até torná-lo 

num instante.  

Para Lefebvre214a modernidade veio eliminar o tempo vivido. Para o autor, o 
tempo-relógio, do instrumento de medição vem substituir o tempo vivido, assumindo 
assim uma separação com o tempo social. O tempo torna-se um recurso consumível e 
esgotável, separado do espaço social.  

Para Bergson
215

, o tempo é indissociável do corpo, os indivíduos devem ser 

compreendidos no tempo. Bergson rejeitava ainda, o que via como a visão 

predominantemente mecânica da causalidade. Enquanto Kant via a liberdade de escolha 

como algo além do domínio do espaço e do tempo, e em última análise, uma questão de 

destino, pré-determinado. Bergson redefine a concepção moderna do tempo, espaço e 

consequente causalidade, no seu conceito de duração, dando espaço para a coexistência 

da livre vontade e da causalidade. Negando assim o determinismo.  

Interessa-nos explorar este aspecto qualitativo, pois é a partir dele que procuraremos 

mecanismos alternativos à hegemonia da Rapidez. Negando o determinismo com um 

tempo vivido, uma duração interna, um tempo contínuo e indivisível, que nega a 

quantidade em virtude da qualidade. 

O tempo vivido, opõe-se ao tempo físico, por não ser passível de compreensão lógica, 

por ser qualitativo, enquanto o tempo físico, é mensurável, divisível e como tal 

compreensível e quantitativo. Espaço e tempo não pertencem à mesma natureza, para 

Bergson o tempo real, duração e o tempo espacializado opõe-se.  

Bergson distingue entre o tempo que nós realmente vivemos e experienciamos, o 

tempo vivido – que designou de duração real - e o tempo físico ou os mecanismos físicos 

da ciência. Dizia haver um equívoco, resultante da imposição de conceitos espaciais ao 

tempo, que distorcia a sua real natureza.  

A memória não se apresenta como um arquivo, mas como uma sobreposição do 
passado no presente. Está é fluída e actualizada continuamente, com adição de novos 
elementos de diferentes intensidades, o que resulta numa percepção qualitativa. Por 
outro lado, o espaço, apresenta-se desligado e divisível, uma forma abstracta e 

                                                                    
214 - (Lefebvre, Henri; [1974] 1991) 
215 - (Bergson, Henri [1888] 2011) 
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quantitativa. Na sua opinião o tempo físico é espacial, mas como referimos, existe uma 
dimensão do tempo que escapa a esta relação, a duração. 

Interessa-nos ainda complementar esta visão com a de Bachelard. Enquanto 
Bergson caracterizou o espaço como abstracto e quantitativo, Bachelard, apresenta o 
espaço como uma variável qualitativa e heterógenea. Para ele, os objectos, como uma 
casa por exemplo, não são apenas espaços físicos, mas espaços carregados de memória. 
Apresenta-nos o conceito de uma memória corporizada: 

 
 “Às vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao passo que se conhece apenas 
uma série de fixações nos espaços da estabilidade do ser (…) É pelo espaço, é no 
espaço que encontramos os belos fósseis de uma duração concretizados em 
longos estágios.”

216
  

Gaston Bachelard 

  
Desta forma, assume-se que o espaço tem um lugar importante na construção da 

memória, assim como a memória, na percepção do espaço. Este entendimento do espaço 
parece-nos importante, pois sugere direcções para uma exploração do espaço sob uma 
optica temporal. 

Assim como Bergson, também Heidegger217, distingue a natureza do tempo da dos 
instrumentos com os quais se mede o tempo em intervalos. Para ele, o ser humano é 
essencialmente temporal, o conceito de tempo expressa a sua própria natureza. Este 
encontra sentido da sua existência no caracter temporal da sua vida, que se encontra 
limitada pelo nascimento e pela morte. 

Por sua vez, Giddens218, apoiado em Heiddeger afirma que os humanos se 
diferenciam dos restantes animais na sua percepção do tempo: pela sua consciência de 
finitude, pensando na sua morte e nas dos outros; e pela sua capacidade de transcender a 
presença, indo além do imediatismo da experiência sensorial. Aquilo que designa de 
"interpenetração de presença e ausência". Esta transcendência, poderá ser alcançada 
através dos mecanismos da memória (individual e colectiva) e (acrescentamos) da 
capacidade de imaginar o futuro.  

 

                                                                    
216 - (Bachelard [1957] 1989 , 19) 
217 - (Heidegger, Martin; 1989) 
218 - (Giddens, Anthony; 1991) 
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Tempo linear e tempo cíclico - Não nos iremos debruçar muito sobre a hipóteses 
(religiosas219) do tempo avançar de forma linear ou cíclica. O tempo linear sugerido por 
vários modos de pensar (maioritariamente ocidentais, onde se incluem as judaico-cristãs), 
opõe-se à ideia de tempo cíclico, defendido por tantas outras (maioritariamente orientais, 
onde podemos incluir as hinduístas e budistas).  

Apenas gostaríamos de realçar, que a escassez de tempo, na sua finitude, da hipótese 
linear, favorece a lógica ansiosa da aceleração e consumo. A economia da escassez, reforça 
a necessidade de “fazer já”, consumir “como se não houvesse amanhã”, sugere a 
interrupção da nossa linha temporal, num ponto final, antes do qual temos que mostrar 
tudo o que valemos. O que por consequência, também reduz o nosso compromisso para 
com o futuro.  

Enquanto por outro lado, a noção cíclica, implica uma outra serenidade, reduz a 
urgência, as coisas não têm que ser feitas imediatamente, mas devem ser “bem-feitas”, 
pois vão cá ficar por vários ciclos, e até as poderemos reencontrar. Parece-nos que esta 
postura, reforça a ideia de continuidade que nos é tão cara, e ao eliminar a lógica do 
“tudo-ou-nada”, potencia abordagens mais qualitativas e conscientes. 

 
Tentámos abordar a questão com alguma amplitude, pois não nos interessa um 

campo de acção restrito que trabalhe apenas na perspectiva objectiva ou subjectiva do 
entendimento do tempo. 

Conforme tínhamos identificado, podemos esquematizar os diferentes campos de 
intervenção temporal, com um tempo da natureza (que engloba todos os elementos e 
fenómenos da natureza) e no qual incluímos parte do tempo social, deixando de fora uma 
outra parcela que corresponderá ao tempo-relógio (que é um tempo mecanizado, 
dominado pela hegemonia da rapidez). Sendo que este conjunto é intersectado numa 
pequena parcela, por um tempo individual e subjectivo que transcende os seus limites, 
existindo além destes. 

Podemos observar na seguinte figura, que com base nesta combinação de campos 
objectivos e subjectivos, é-nos possível identificar 3 campos de intervenção que se 
apresentam alternativos à hegemonia da rapidez (aqui representada no tempo-relógio).   

 

                                                                    
219 - O interesse pela abordagem religiosa, não é no sentido de procurar uma verdade metafisica, mas antes  de 

mais, entender as manifestações sociais de certos grupos, as suas abordagens e modos de pensar o tema que 
estudamos. 
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Os 3 tempos de acção - Conforme referido, apesar de haver um entendimento de 

continuidade, em que passado, presente e futuro são indivisíveis, eles não deixam de 

existir como elementos próprios da consciência do tempo vivido. Pretendemos por isso 

tratar algumas das especificidades do passado, presente e futuro. Ou, na denominação de 

Deleuze, memória, consciência e liberdade. 

Desse modo, também os campos de intervenção identificados, estendem-se em 

continuidade, ao longo dos 3 tempos de acção (passado, presente e futuro).   

A propósito desta distinção, Santo Agostinho, tem uma designação curiosa, pois ao 

questionar a existência e natureza do tempo
220

, negando a existência dos três tempos de 

acção, afirma um triplo presente221. “O presente do passado é a memória; o presente do 

presente é a percepção direta; o presente do futuro é a esperança.” 

Com o objectivo de trabalhar estes campos de acção, dividimos em dois campos de 

                                                                    
220 - “De que modo existem aqueles dois tempos - o passado e o futuro -, se o passado já não existe e o futuro 
ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente, e não passasse para o pretérito, já não seria 
tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, 
como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para 
que digamos que o tempo verdadeiramente existe, porque tende a não ser?” (Agostinho; 2014) Cap. XIV 
221 - “O que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro, nem o passado  existem, e é impróprio 
dizer que há três tempos: passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer: há três tempos: o 

presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas três espécies de tempos existem 
em nossa mente, e não as vejo em outra parte.”(Agostinho; 2014) Cap. XX 
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trabalho estratégicos: a)Registos da passagem do tempo onde trataremos o passado e o 

futuro, a memória e liberdade. b)Empatia através do convívio onde trataremos o presente, 

a consciência, entendo-a embebida de passado e em construção constante do futuro. 

Esta categorização foi definida como possíveis estratégias de intervenção nesses 

campos que serão aplicadas nos projectos.  

 

 

2. Registos e arquivos da passagem do tempo 
 

2.1. Memória (passado) - Memórias e marcas do tempo 
 

No Passado exploramos as questões das marcas e registos da passagem do tempo, com 

especial incidência para o papel da memória. Assumimos aqui uma distinção, entre 

história e memória, e centramo-nos na segunda, de modo a reduzir o âmbito da 

investigação e a focar a atenção no carácter qualitativo que nos interessa trabalhar. 

Deleuze, no seu livro A imagem-Tempo222, estabelece um paralelo entre a visão de Péguy e 

Bergson, no que diz respeito à distinção entre história e memória: 

 

“A história é essencialmente longitudinal, a memória é essencialmente 

vertical. A história consiste essencialmente em passar ao longo do 

acontecimento. A memória, estando dentro do acontecimento, consiste 

essencialmente e antes de mais em não sair dele, em ficar nele, e em remontá-lo 

por dentro.”223  

Charles Péguy 

 

Aqui Péguy, estabelece uma relação entre história e memória, que se aproxima do 

esquema visual proposto por Bergson no seu livro Matière et mémoire224. Neste, utiliza 

duas linhas perpendiculares, em que a horizontal contém todos os objectos simultâneos 

no espaço e a vertical dispõe as nossas lembranças sucessivas e escalonadas no tempo. O 

                                                                    
222 (Deleuze 2015) 

223 (Péguy 1932) 
224 (Bergson 1896) 
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ponto de intersecção das duas linhas é, de acordo com o autor, o único que é dado à nossa 

consciência actual. Para Deleuze, este esquema permite a distinção entre história e 

memória, entre uma “visão espacial que passa ao longo do acontecimento e a visão 

temporal que se entranha no acontecimento”
225

. 

Ainda que Bergson faça questão de esclarecer os equívocos entre uma visão espacial e 

temporal, isso não significa de modo algum, que devamos excluir a análise dos espaços, 

principalmente, se realizada através de uma visão temporal, “entranhada” no 

acontecimento. Podemos até dizer que não nos interessam tanto os espaços, mas sim os 

lugares - os espaços ocupados, habitados. 

Segundo Yi-Fu Tuan226, “Quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”, 

passa de indiferenciado a lugar à medida que o conhecemos, “à medida que adquire 

definição e significado”. Há nesta formulação toda uma dimensão temporal, que permite 

definir o espaço, atribuindo-lhe valor através do tempo. Ou seja, o tempo conduz o 

processo de ocupação do espaço e a consequente criação do lugar. Yi-Fu Tuan, sugere três 

abordagens, que nos serão úteis na análise da relação entre o tempo e lugar: ”tempo 

como movimento ou fluxo, e lugar como pausa na corrente temporal; afeição pelo lugar 

como uma função de tempo, captada na frase: “leva tempo para se conhecer um lugar”; e 

lugar como tempo tornado visível, ou lugar como lembrança de tempos passados”. 

 

 Podemos ainda relacionar, esta última abordagem, com a noção de topoanálise, 

defendida por Gaston Bachelard em A Poética Do Espaço: 

 

“nossas lembranças têm refúgios cada vez mais bem caracterizados. Voltamos 

a eles durante toda a vida em nossos devaneios. Um psicanalista deveria portanto 

dar atenção a essa simples localização das lembranças. Como indicamos em nossa 

Introdução, daríamos a essa análise auxiliar da psicanálise o nome de topoanalise. 

A topoanalise seria então o estudo psicológico sistemático dos lugares físicos de 

nossa vida íntima. No teatro do passado que é a nossa memória, o cenário 

mantém os personagens em seu papel dominante. (…) Em seus mil alvéolos, o 

                                                                    
225 (Deleuze 2015) 
226 (Tuan 1983) 
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espaço retém o tempo comprimido. O espaço serve para isso.” 
227

 

Gaston Bachelard 

 

Enquanto Tuan apresenta o “lugar como tempo tornado visível”, Bachelard sugere que 

essa pode ser a sua função, reter o tempo. 

Em suma, através da distinção entre história e memória, podemos concluir que a 

memória, ao ser vertical, qualitativa, repleta de lembranças, dentro dos acontecimentos e 

construindo a partir do interior dos mesmos, tem em si, o potencial de servir de 

mecanismo transformador de espaços em lugares. Estes, plenos de contacto e intimidade,  

retêm o tempo, contribuindo por isso para contrariar a hegemonia da rapidez. 

 

 

Estava previsto no planeamento inicial desta investigação, dar continuidade a este 

tema, com a exploração dos sub-temas: a)Memória individual e colectiva; b) Arquivo. No 

entanto, é uma das áreas que dadas as limitações de tempo e espaço não serão 

concluídas neste documento.  

 

 

 

2.2. Liberdade (futuro) - impacto nas pessoas e no meio 
 

 

No Futuro pretende-se abordar: a) o impacto da passagem do tempo, em que medida 

poderá ser explorada a duração das intervenções propostas, e o seu efeito, de modo a 

melhorar a experiência quotidiana do espaço. b) Potenciais de construção de futuros 

alternativos. c) E questionar os ciclos de ansiedade próprios da hegemonia da rapidez. 

Principalmente, numa perspectiva sustentável e artística, trabalhar as noções de 

Efemeridade Vs Eternidade, ou talvez seja mais correcto afirmar de: Perenidade Vs 

Caducidade. Pois desta forma evita-se a falsa promessa da eternidade, que assume uma 

natureza estática e imutável, quando tudo no Tempo é movimento e evolução. 

                                                                    
227 (Bachelard [1957] 1989 ) 
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Pretendia-se dar enfase ao impacto do construído, assim abordariamos as noções de 

ciclo de vida e cradle to cradle.  

 

 

Estava previsto no planeamento inicial desta investigação, dar continuidade a este 

tema, com a exploração do tema:Futuro e os Sub-temas a) Ciclos de vidas b) 

sustentabilidade. No entanto, é uma das áreas que dadas as limitações de tempo e 

espaço não serão concluídas neste documento.  

 

 

3. Consciência (presente) - Empatia pelo convívio  
 

3.1. Pessoas – eu e o outro 
 

Conforme foi referido inicialmente, o espaço público é pela sua natureza um espaço de 

contacto, onde a presença do outro (o não-eu) é uma inevitabilidade. Pretende-se, no 

trabalho a desenvolver, explorar de forma crítica algumas das dinâmicas da relação 

inevitável com o Outro no espaço público.  

 

“A noção de outro ressalta que a diferença constitui a vida social, à medida 

que esta efetiva-se através das dinâmicas das relações sociais. Assim sendo, a 

diferença é, simultaneamente, a base da vida social e fonte permanente de 

tensão e conflito”228 

Gilberto Velho  

 

Explorando os temas da cooperação, alteridade e ritmos pessoais e colectivos.  

 

3.2. Objectos e espaços 
 

Da mesma forma, será também abordada a relação com os objectos que povoam o 

                                                                    
228 (Velho e Alvito 1996) 
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espaço. Onde serão testadas estratégias projectuais, visando uma utilização mais lenta e 

envolvida dos espaços e seus elementos, potenciando dessa forma, possíveis relações 

emocionais com os mesmos.  

 

Estava previsto no planeamento inicial desta investigação, dar continuidade a este 

tema, com a exploração do tema: e os Sub-temas a) assimilação e apropriação b) 

mutabilidade e movimento. Este segundo sub-tema, já teve algum desenvolvimento no 

3º capítulo, mas aqui seria abordado numa perspectiva mais focada no potencial de 

utilização. No entanto, é uma das áreas que dadas as limitações de tempo e espaço não 

serão concluídas neste documento.   
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CAPITULO V – PROJECTOS   
REALIZADOS NO DECURSO DESTA INVESTIGAÇÃO 

 

Este documento será acompanhado de um anexo designado de Livro de 

Projecto, nele constarão todos os projectos, incluindo aqueles que na data de 

entrega deste documento ainda não estavam concluídos nem aqui representados.  
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A. 3 Personas  
 

Baseado nos conceitos de proxémia e esfera de espaço pessoal, de Edward T. Hall
229

, fazer 
o mesmo percurso assumindo 3 personas distintas: 
 
Norma  
Dirige-se da origem ao destino, evitando os obstáculos, fazendo o percurso mais curto. 
 
Fobia social 
Faz o percurso, evitando as outras pessoas, tentando manter uma distância mínima de 3,5 
m.  
 
Dependência 
Necessita de companhia para fazer o percurso, apenas progride quando próximo de outra 
pessoa, tentando manter uma distância entre 1,5 e 3,5 m. Não avança mais que 10 passos 
com a mesma pessoa. 
 
Percurso 
Rua Augusta, Lisboa - da rua do Comércio à rua da Vitória, aprox. 250 m.  
 
Representação 
Pintar em folha A3 a pincel, o traçado realizado por cada uma das personas.  
 
distancia pessoal (45-120 cm) 
distância social (1,2-3,5 m) 
distância pública (>3,5 m) 

                                                                    
229 - A dimensão oculta - (Hall, Edward. T. [1966] 1986) 
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Imagem 21 - Daniel Sousa, 3 Personas- Norma, 2014, Performance e pintura sobre papel, Rua Augusta, Lisboa 
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Imagem 22 - Daniel Sousa, 3 Personas- Fobia Social, 2014, Performance e pintura sobre papel, Rua Augusta 
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Imagem 23 - Daniel Sousa, 3 Personas - Dependência, 2014, Performance e pintura sobre papel, Rua Augusta 
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B. “Site specific” t-shirt 
 

Descrição 

 

T-shirts que ilustram um detalhe de um monumento ou atracção turística, de modo a 

permitir a sobreposição e alinhamento do corpo que veste a t-shirt com o local. 

O autor será o primeiro a registar o monumento na sua t-shirt “site-specific”, e a 

imagem desse momento será registada, apresentada a todos os outros que possuam uma 

dessas t-shirts. Dessa forma, todos os outros que utilizem essas t-shirts poderão ‘repetir’ a 

acção. 

 

Ideia 

 

Pretende-se explorar novas formas de relacionar o visitante com o local, através da 

relação do corpo com o espaço. Há ainda uma proposta de repetição e 

descontextualização. A repetição do momento original, através do posicionamento e 

ângulo de registo da acção, remetendo para os comportamentos dos turistas e visitantes 

que se tendem a repetir e padronizar, registando e partilhando os ‘mesmos momentos’. E 

a descontextualização e reinterpretação do espaço, pois este “site-specific” é móvel e 

temporário, e como tal, “perde” significado e evoca o local sempre que deslocado da sua 

especificidade, ganhando assim um novo significado. Esta falsa repetição, na sua 

impossibilidade, realça a singularidade, por outro lado, cria um outro modo de se 

relacionar com o espaço, numa interdependência que realça a ausência e consequente 

descontextualização. Um site-specific que também é time-specific. 
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Imagem 24 - Daniel Sousa, Site Specific T-shirt Maqueta 1, 2015, foto montagem, Estação de S.Bento, Porto  
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C. P.T. 

 

Imagem 25 - Daniel Sousa, P.T. - Proposta de Projecto para residência artistica - Edp - Torre de Moncorvo 
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Imagem 26 - Daniel Sousa, P.T. - Imagens de levantamento - Residência artistica - Edp - Torre de Moncorvo 
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D. A Varanda da cidade  
 

Contexto 

 
Desde os primeiros contactos com o espaço das fontainhas, surgiram algumas 

questões, que se foram confirmando com a pesquisa e trabalho de campo realizados. 

Apesar do encanto do espaço, este é pouco frequentado, mesmo pelos habitantes da 

cidade. Os caminhos que levam ao local estão repletos de casas antigas, e degradadas, em 

que a maioria dos frequentadores e habitantes são idosos. Verificando-se um enorme 

contraste entre a frequência semanal e a do fim-de-semana. Assim, uma das questões 

centrais ao pensar este lugar, foi tratar o abandono: do local, das casas e das pessoas. 

 

 

Imagem 27 - Daniel Sousa, Levantamento fotográfico das fontainhas I, 2015, Fotografia, Porto 

 

As molas 
 

As molas de roupa foram uma constante nas visitas às fontainhas, remetendo para os 

lavadouros, para a roupa estendida na via pública, e para um conjunto de outros usos 

improvisados, como prender os revestimentos dos telhados das casas da encosta. Acima 

de tudo, quando se passeia pela zona das fontainhas e perto das casas degradadas, as 

molas de roupa simbolizam ocupação - vida. 
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Imagem 28 - Daniel Sousa, Levantamento fotográfico das fontainhas II, 2015, Fotografia, Porto 

  

As propostas 
 

As presentes propostas fazem uso de dois elementos icónicos do quotidiano, a mola de 

roupa e o moinho de papel, criando uma combinação inusitada, e surreal, que abre espaço 

para o questionamento e imaginação. Tem por objectivo activar o espaço, ligando-o ao 

resto da cidade, a outras pessoas, a outras gerações. Combater o abandono - com o sonho, 

a fantasia e a contemplação. Apresentar novas formas de experiênciar as fontainhas, onde 

recorrendo a mecânicas típicas de um imaginário infantil, (Alice no país das maravilhas, 

Gulliver, contos Grim, etc), se trabalhem escalas e “comportamentos” improváveis de 

objectos do quotidiano. Activando dessa forma novos públicos, (crianças mas não só, pois 

todos os adultos já foram crianças) pretende-se criar boas vivências, que por sua vez darão 

lugar a boas memórias, potenciando a ligação e relação afectiva com o espaço. 

 

Neste contexto de Varanda da Cidade apresentam-se três propostas complementares: 

I   - O caminho para a varanda  

II  - Candeeiro Fontainhas  

III - Moinho dos sonhos 

 

 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

129 

 

A história 
 

Era uma vez uma menina, que gostava muito quando o avô a ia buscar à escola. Pois 

sempre que ele ia, passeavam por um local diferente da cidade. Num desses dias, o avô 

disse-lhe: – Vou-te levar a um dos meus sítios favoritos: uma varanda sobre o rio, com 

árvores enormes e uma vista fantástica, onde se pode passear e até tem um sítio especial 

para lavar e estender a roupa aproveitando o vento para secá-la. – Uma varanda com 

árvores gigantes? - Perguntou a menina - Todas as varandas dão para estender roupa, mas 

nunca vi nenhuma com árvores, muito menos gigantes, será que é de uma casa onde 

moram gigantes? A roupa também é gigante? E as molas da roupa? O avô sorriu e 

depressa lhe explicou: - a varanda é grande, mas não é de uma pessoa, nem de um 

gigante, é a varanda da cidade. E, assim foram, visitaram as fontainhas, os lavadouros e 

apreciaram a paisagem, era tudo tão fabuloso como o avô lhe tinha explicado. No final do 

passeio, o avô perguntou-lhe o que tinha achado deste novo local e ela entusiasmada 

explicou-lhe o quanto gostou do sítio, e como gostaria de lá voltar. No entanto, tinha pena 

que o caminho para lá e o próprio local, estivessem tão abandonados e tão pouca gente o 

conhecesse e visitasse. O avô concordou, e passados alguns minutos de conversa, 

decidiram que deveriam arranjar um plano, para dar a conhecer às pessoas da cidade, a 

sua bela varanda. Decidiram pedir ajuda aos colegas de escola da menina, e indicar o 

caminho até ao local. Mas não iriam pôr placas pesadas e aborrecidas, iam usar molas de 

roupa, pois afinal de contas elas sinalizam as varandas, e indicam que há gente a viver nos 

sítios, e era isso que queriam transmitir - para não serem confundidas com outras molas 

quaisquer, iriam prender-lhes moinhos de papel, que representariam o vento e o 

movimento. Assim, certa manhã, todos os meninos, acompanhados de colegas, pais ou 

amigos, fizeram um percurso diferente até às fontainhas, pelo caminho, iam deixando 

presos a postes, paredes, portas e janelas, pequenas molas com moinhos de vento, 

marcando o caminho que as pessoas podiam seguir para chegar à varanda da cidade. No 

dia seguinte, todas as pessoas da cidade, sabiam ou relembravam-se das Fontainhas.    
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I - Assinalando o caminho para a varanda  

 

Esta proposta, de caracter performativo e participativo, consiste em assinalar o 

caminho até às fontainhas. Será realizada com a colaboração de um jardim-escola local. 

Tem como objectivo, sinalizar o lugar, facilitando a ligação com a restante cidade e seus 

habitantes, assim como proporcionar uma experiência enriquecedora aos participantes, 

aumentando a sua ligação com o lugar. 

 

Processo 
 

1- O projecto é apresentado aos participantes; 2- Será contada uma história sobre o 

local; 3 - É realizado um workshop, onde as crianças são convidadas a produzir pequenos 

moinhos de papel fixos a molas de roupa (standard) e a escrever nas “pás”; 4 -

Individualmente ou em pequenos grupos, acompanhadas de pais ou educadores, fazem 

um pequeno percurso até às fontainhas, prendendo os moinhos que fizeram a postes e a 

todos os elementos que o permitam, deixando as marcas (temporárias) do seu percurso e 

experiência. 5 - Chegando ao local, vão encontrar o mesmo ícone, a uma escala “gigante”. 
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Imagem 29 - Daniel Sousa, Assinalando o caminho para as fontainhas, 2015, montagem, Porto 
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II - Candeeiro Fontainhas 

  

Conjunto de candeeiros pedonais de madeira, com iluminação Led, fixos aos troncos 

das árvores por cintas têxteis. Estes projectos poderão ser temporários, ou de caracter 

mais permanente, sendo os materiais e processos adoptados, ajustados em função dessa 

condição. As molas serão de madeira (pinho) com duas camadas de verniz de poliuretano, 

produzidas em marcenaria. Serão equipados com lâmpadas L.E.D. de alto rendimento, e 

terão uma protecção amovível, também em madeira para a cablagem eléctrica. A mola 

“gigante”, utilizada em ambos os modelos, terá uma altura de aproximadamente 1,7 m. 

 

 

Imagem 30 - Daniel Sousa, Candeeiro Fontainhas, 2015, montagem, Porto 
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III - Moinho dos sonhos 

  

O moinho de vento, assume uma atitude optimista, celebrando o vento daquela 

varanda, e firma o contacto com o imaginário infantil. 

É também objectivo do projecto, reclamar a visibilidade da encosta, uma parte 

essencial de toda a problemática associada às fontainhas. Assim serão colocados moinhos 

de vento, revelando os trajectos “invisíveis” da encosta e explorando a sua excelente 

exposição ao vento. 

Os moinhos, funcionam em combinação visual com os candeeiros, realçando o ícone 

pela sua repetição, sem no entanto, sobrecarregar a paisagem. Alguns moinhos, poderão 

ter o sistema de iluminação instalado. 

 

 

Imagem 31 - Daniel Sousa, Moinho dos sonhos, 2015, montagem, Porto 
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E. Liquid future? 
 

 

 

Imagem 32 - Daniel Sousa, "Liquid Future?" proposta a concurso, 2016, Foto-montagem, Porto 

 

 

Seleccionada para integrar o festival Future Places230, “Liquid Future?” é uma 

instalação site specific, que assumindo como ponto de partida uma fonte abandonada no 

UPTEC PINC, apropria-se da envolvente edificada e propõe um cenário inusitado que 

convida ao questionamento acerca de um futuro possível. Através de uma composição 

                                                                    
230 - Future Places é um festival anual, que desde 2008, explora as dinâmicas entre os novos-media e o tecido 

sociocultural. Num conjunto de workshops, projectos, conferências e think-tanks, engloba uma rede alargada de 
participações que assume um caracter simultaneamente local e internacional.  
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com elementos, na sua maioria já produzidos (ready-made) – escadas e prancha de 

piscina, espelho e projectores – um espaço confinado entre edifícios com uma fonte seca, 

dá lugar a um imaginário subaquático. Entendendo o futuro como um espaço de 

questionamento, “liquid future?” aborda o modo como a “modernidade liquida” 

(Bauman), tem privilegiado o individualismo, em detrimento de um pensamento colectivo 

e de continuidade, degradando as relações entre os Humanos, assim como, com a 

Natureza. Tomando como exemplo as provas da deterioração do planeta, com o degelo da 

Antártida, a modernidade liquida, poderá dar lugar a um futuro inundado.  

Em “Liquid Future?”, a interrogação apresenta-se como um sinal de esperança, 

realçando que o futuro será sempre uma interrogação, porque ainda não existe, um tempo 

de liberdade, que as nossas acções conscientes no presente poderão tornar melhor. 

 

Descrição 

 

O projecto consiste na montagem de uma escada de piscina e prancha de mergulho no topo 

de um dos edifícios (o que tem mais visibilidade), do revestimento da fonte com espelho, de modo a 

realçar que ela é a origem de todo o projecto, reflectindo a envolvente e convidando a olhar para 

cima, acompanhadas de projecções de reflexos de água nas paredes dos edifícios. 

Enquanto durante o dia, período de trabalho do espaço, a instalação se apresenta num 

formato bastante discreto, em que apenas os mais atentos repararão na escada e prancha de 

mergulho e na iluminação da fonte, pois as projecções não terão muito destaque. À noite todo o 

conjunto ganha mais sentido e as projecções assumem mais protagonismo, transformando o espaço 

num palco com uma coreografia “subaquática” em que as paredes dos edifícios ganham uma 

textura em movimento, delimitando uma piscina imaginária. 
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Imagem 33 - Daniel Sousa, "Liquid Future?" foto 1, 2016, Fotografia, Porto 
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Imagem 34 - Daniel Sousa, "Liquid Future?" foto 2, 2016, Fotografia, Porto 
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O contexto líquido 

 

Com um ritmo de vida está cada vez mais acelerado, as mudanças na sociedade 

acontecem de forma cada vez mais rápida. 

Passámos de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores, em 

que a maioria das actividades: das relações interpessoais, à alimentação, ao lazer, são 

encaradas como produtos – cíclicos e descartáveis. Tudo tem de ser rápido e em constante 

mutação, há uma nova moda, tendência, produto ou pessoa a surgir diariamente na nossa 

vida, multiplicando as pressões de decidir, rapidamente, se nos ligamos ou desligamos. De 

acordo com Zygmunt Bauman, esta é uma modernidade líquida, em que as pessoas 

tendem a relacionar-se em rede em vez de comunidade. Uma rede fluída, que assume um 

potencial prazo de validade, que liga ou desliga relacionamentos com a mesma facilidade. 

Esta, surgiu em detrimento da comunidade, que antecedia o indivíduo, e no seio da qual 

este nascia, ou passava a pertencer, numa identidade que era parcialmente herdada, com 

consciência do conjunto e com compromissos e vínculos próprios. Assim, há uma postura 

muito mais individualista, neste estado liquido e consumista, que visando o lucro ou 

satisfação individual, assenta em laços momentâneos e volúveis, ignorando heranças e 

compromissos prévios, tentando criar uma identidade como um novo ciclo ou produto. 

Uma busca da identidade pelo que se compra e aparenta e não pelo que se é ou faz. Onde 

tudo funciona em ciclos episódicos e transitórios.  

Este processo individualista, também ele resultado de uma sociedade globalizada, 

paradoxalmente, ignora que nunca estivemos tão ligados e interdependentes. Esta 

destruição do pensamento colectivo, ignorando as relações entre todas as pessoas, e em 

última análise entre todos os seres do planeta, potencia um conjunto de acções que 

destroem o meio ambiente. Podemos observar como uma das consequências deste modo 

de viver individualista e inconsequente, o degelo da Antártida. De acordo com a NASA, a 

Antártida perdeu desde 2004, 130 mil milhões de toneladas de água por ano. Prevê-se que 

nos próximos dois séculos, este aumente em 3 metros o nível das águas do mar em todo o 

mundo. Um futuro líquido poderá ser mais do que social, poderá ser submerso. 
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Imagem 35 - Daniel Sousa, "Liquid Future?" foto 3, 2016, Fotografia, Porto 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

141 

 

 

 

 
 



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

142 
    

 

    



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

143 
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F. Ping 3.0 

 

Imagem 36 - Daniel Sousa, PING 3.0 - Proposta de Projecto para residência artistica - Edp - Torre de 

Moncorvo 

 

PING 3.0 - Surge integrado na investigação em curso, que tem como foco o tempo, e 
o modo como a vivência do mesmo se tem vindo a alterar com a abundância de influxos. 
O projecto pretende abordar a simultaneidade. 

Evoca o conceito de web3.0, a imersão num conjunto de conexões simultâneas e 
concorrentes, que geram novos modos de interacção. 

Dessa forma, apresenta-se um jogo, cujas regras foram alteradas, potenciando as 
interacções, dando lugar a novos modos de o jogar e vivênciar. 

Contexto - Em visita ao Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado, foi claro o 
interesse dos alunos no ping-pong, todo o pavilhão de convívio, funcionava como recinto 
de torneio, repleto de mesas de ping-pong, algumas improvisadas. 

Material - Consoante a disponibilidade de materiais e recursos de produção 
disponíveis, (por ex. no armazém da camara), a estrutura poderá ser de metal com tampos 
de madeira pintados, ou de tijolo e cimento com placas de betão pintadas. As redes de 
ping-pong poderão ser substituídas por chapa metálica perfurada. 
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G. 10 in 10 
 

PROPOSTA  

 

Desenhar o número 10, através de um percurso realizado em 10 minutos. Projecto 

conceptual, que utilizando o terreno e os objectos edificados como auxiliar de desenho, 

neste caso o estádio como escantilhão, propõe uma nova leitura do espaço e da acção 

realizada.  

 

 

PERCURSO 

 

Estádio de Leiria, aprox. 1,29 km, 10 min . 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

Registo de imagem GPS 
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Imagem 37 - Daniel Sousa, 10 in 10, 2014, Performance e desenho, Leiria 

 

  



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

147 

H. Slow down bench 
 

Descrição 

 

O projecto SlowDown é um sistema de bancos públicos. Consiste num conjunto de 

placas de aço Corten que são encastradas oblíquas ao solo, dispostas de forma circular ou 

linear consoante o espaço. Estas têm uma área de fragilidade na sua geometria que fará 

com que ao longo do tempo (e sem qualquer acção humana) tendam a ceder ao seu 

próprio peso, arqueando. Quando finalizado o processo de arqueamento, a zona 

deformada assentará na placa que se lhe segue, formando os bancos e permitindo o seu 

uso. 

 

Ideia 

 

Este projecto pretende permitir uma aproximação gradual, em que em vez de 

introduzir um objecto já concluído, dá a oportunidade de o ver tornar-se objecto 

funcional. Na lógica defendida pelos “Slow Movements” (slow design) defender que nem 

sempre o processo mais rápido é o melhor processo, o mais eficiente para a função a que 

se destina, que uma fruição lenta daquilo que nos rodeia enriquece em muito a 

experiência quotidiana. Neste projecto propõe-se um período sem uso (de “inutilidade”), 

em que o objecto ainda não concluído é colocado no espaço público, dado a conhecer, 

sendo assim apresentado antes de ser objecto, antes de existir enquanto função. Depois 

de forma gradual, naturalmente e em “convívio” com aqueles que habitam o espaço, à 

medida que se vai transformando, é dada a conhecer a sua função. 
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Imagem 38 - Daniel Sousa, Slow down bench 01, 2015, renderização 

 

 

Imagem 39 - Daniel Sousa, Slow down bench 02, 2015, renderização 

  



O TEMPO ENQUANTO MEDIADOR DE CONTACTO NO ESPAÇO PÚBLICO – DANIEL SOUSA 

 

149 

I. Urban dial - Let the city tell you the time 
 

“Time flies over us, but leaves its shadow behind.”
231

 

Nathaniel Hawthorne 

 

 

Descrição  

 

Numa praça pública, movimentada e com boa exposição solar, são desenhadas no 

pavimento, linhas ou manchas de cor que marcam as posições das sombras dos edifícios 

que a circundam, às 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h. 

 

 

Ideia 

 

Assumindo que há uma distorção da percepção do tempo, que o acelera e tem 

consequências negativas para o individuo e para o meio, criar mecanismos de 

referenciação do tempo real. À semelhança do realizado no projecto 10 in 10, utilizar o 

edificado circundante da praça, como escantilhão, que juntamente com o sol, desenha os 

ponteiros e informa da evolução do tempo. Desta forma, os edifícios que formam a praça, 

participam como actores numa performance diária, que restabelece a ligação entre 

frequentadores da praça, edifícios e tempo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
231 (Hawthorne, Nathaniel 1860) 
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Imagem 40 - Daniel Sousa, Urban Dial 01, simulação das 7h às 19h, 2015, renderização 
 

 

Imagem 41 - Daniel Sousa, Urban Dial 02, 2015, renderização 
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J. Natural clock, growing time 
 

Descrição 

 

Numa clareira de prado, apresenta-se um baixo-relevo de aproximadamente 40 cm de 

profundidade e 20 metros de diâmetro. Nele existem 3 tubos oblíquos ao solo, com 

aproximadamente 6 metros de comprimento. Existem ainda 3 pedras que estão dispostas 

nos limites da circunferência. 

Serão plantadas 3 arvores (Pinheiros?) Que crescerão ligadas aos tubos usando-os 

como tutores, numa ligação que deverá ser ajustada ao longo do tempo (e incentivará a 

inclusão dos mesmos pelas arvores). 

Pela sua configuração e orientação, o conjunto quando exposto ao sol, desenha 3 

linhas que vão girando em seu torno ao longo do dia. Pretende-se que quando alinhadas 

com as 3 pedras, as linhas resultantes das sombras das árvores desenhem números 

romanos, e apontem identificando aquelas 3 horas do dia. Todas as outras horas do dia, 

serão momentos de transição até aqueles momentos.  

Cria-se desta forma um momento de indefinição ou suspensão, na ligação ao 'tempo 

natural', potenciando a espera e contemplação. 

O projecto cresce, realçando a constante mutabilidade da sua existência, que não se 

restringe ao ciclo diário e sazonal como estabelece uma relação com a vivência e memória 

dos seus públicos pois de dia para dia ele evolui.  
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Imagem 42 - Daniel Sousa, growing time, 2014, primeiros esboços de conceito 

 

Imagem 43 - Daniel Sousa, growing time II, 2014, primeiros esboços de conceito 
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K. The Endless line  

 

 
Procurando uma abordagem qualitativa que evite uma temporalidade distorcida, 

recorre-se ao entendimento bergsoniano do tempo, onde há uma distinção entre o tempo 
físico e sequencial da ciência e o tempo vivido, que é continuo, qualitativo e intuitivo. 
Ligado à experiência. 

Numa primeira fase assume um caracter relacional, onde pessoas de diferentes 
idades e experiências, são convidadas a participar numa performance filmada. Nesta, é-
lhes pedido que tricotem um número de 0 a 9, numa dimensão pré-definida e o coloquem 
numa estrutura de madeira, onde estará montada a camara. Tricotam o número, 
desfiando o número anterior e saem. A camara pode então levada para outra pessoa, um 
após o outro vão se sucedendo, trabalhando sempre com as mesmas linhas.  

A segunda fase dará lugar à edição, do material de filmagem resultarão 2 objectos. O 
primeiro, será um filme de 24 horas, mostrando diferentes pessoas a tricotar em tempo 
real. Depois de acabar o número 0, prende-o à estrutura, e cede o lugar, o fundo muda a 
estrutura mantem-se, e entra a seguinte pessoa, que utilizando o mesmo fio, puxará 
desmanchando o número anterior para tricotar o número que se segue. E assim 
sucessivamente, uma linha contínua construirá novos números, todos diferentes em 
forma, em tempo, em experiência. Cada número será construído com a mesma linha dos 
anteriores. Há ainda neste projecto, uma referência à penélope da odisseia, que tricotava 
durante o dia, e desmanchava durante a noite, de modo a prolongar o tempo. Assume-se 
uma infinitude, onde o tempo se apresenta como um contínuo moldável.  

Num segundo filme, idealmente projectado numa parede oposta, apresentam-se as 
mesmas imagens, mas editadas de forma mecânica e quantitativa. Neste, o mesmo filme é 
apresentado em tempos e velocidades diferentes em 6 projecções paralelas, que serão 
apresentadas como um relógio. Cada acção é acelerada, de modo a sincronizar com o 
tempo respectivo, horas, minutos e segundos.  Neste filme, a experiencia será, moldada de 
modo a encaixar no tempo mecânico. Uma temporalidade forçada, domesticada e 
distorcida.  
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Imagem 44 -  Daniel Sousa, Endless Line 01, simulação de video "tempo real" 

 
Imagem 45 - Daniel Sousa, Endless Line 02, simulação de video "tempo deformado" 

 
Imagem 46 - Daniel Sousa, Endless Line 03, simulação de instalação 
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L. Birds are welcome 
 

Descrição 

 

 “Birds are welcome” é um projecto participativo que propõe tornar os espaços 

urbanos mais amigáveis para os pássaros. Para tal, convida os participantes a 

“construírem” um abrigo num local à sua escolha, por exemplo, perto do sitio onde vivem 

ou trabalham.  

O projecto consiste num kit, que depois de solicitado, será enviado aos participantes. 

Nele, estará incluída uma fôrma de papel parafinado, na qual será cozinhado um pão, em 

forma de casa (para pássaros). Os participantes são incentivados, a colocar sementes à sua 

escolha, personalizar a mistura, e principalmente a embalagem, antes de a colocarem 

numa árvore.  

Pede-se que contribuam, para melhorar a relação da sociedade com o espaço público, 

as pessoas e em especial, a natureza, contribuindo com um bem que se tem tornado cada 

vez mais valioso, o seu tempo. 

 

Ideia 

 

Com a consciência que vivemos numa sociedade acelerada, em que a rapidez é 

apresentada como uma virtude independente do contexto, este projecto surge como uma 

proposta de desaceleração e questionamento dessa velocidade. Propõe que nos 

esforcemos por garantir que a vida animal, como por exemplo os pássaros, é bem-vinda 

aos “nossos” espaços urbanos. É de certa forma uma inversão da técnica do “canário na 

mina”232. Nas antigas minas de carvão era costume levarem canários para garantir que 

tinham as condições necessárias para os humanos permanecerem no subsolo, pelo 

contrário, neste projecto, é proposto, que se as cidades forem hospitaleiras e atractivas 

                                                                    
232 - Estima-se que desde 1911, se utilizavam canários nas minas de carvão para detetar monóxido de carbono 
e outros gases que pudessem intoxicar os mineiros. Os canários por necessitarem de maiores quantidades de 
oxigénio, são muito sensíveis às variações de toxicidade do ar, avisando os mineiros da presença de gases, por 
vezes com a própria morte. De acordo com a BBC, em 1911, essa prática foi abandonada, no entanto, não foi 

por motivos ecológicos, mas por ter sido substituída por sensores eletrónicos de deteção de gases. Alguns 
mineiros queixaram-se, pois sentiam falta da companhia e do cantar dos canários. 
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para a vida animal, garantimos que temos as condições necessárias para uma melhor 

qualidade de vida. Assim, em vez de usarmos a morte dos animais como diagnóstico, 

usamos a sua aproximação e permanência. 

 

Imagem 47 – Daniel Sousa, Birds are Welcome – molde, 2017, Papel Vegetal cortado, Leiria 

 

Para além do contributo estético, pode haver muitos benefícios práticos, de receber 

pássaros nas nossas cidades. Há muitas pragas de insectos que invadem a nossa flora, com 

efeitos nocivos para as plantas e animais, que poderão ser reduzidas com a presença de 

pássaros. Como é o exemplo da Processionária também conhecida como Lagarta do 
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Pinheiro, que ataca a árvore, enfraquecendo-a até à eventual morte. Esta, para além de 

atacar a árvore, também tem um efeito nocivo no contacto com humanos e outros 

animais, como cães e outros pequenos mamíferos. 
233

 

O projecto poderá ser baseado na web, podendo ser experimentado e partilhado pelo 

mundo. O kit consistirá numa fôrma desdobrável de papel, com um cordel. As fôrmas 

serão de papel parafinado transparente, de modo a suportarem as temperaturas do forno 

e alguma chuva. O cordel servirá para atar o conjunto às árvores.  

Os participantes, podem personalizar as fôrmas, uma vez que estas permanecerão 

sobre o pão depois de cozido e montado. Uma vez cozido, é vazado o seu interior do 

excesso de miolo, e ajustados os fios. Assim, depois de estar montado na árvore, os 

pássaros poderão alimentar-se de parte do interior, e encontrar abrigo sob o papel e 

crosta do pão. Os participantes serão convidados a partilhar num site, imagens dos abrigos 

que criaram, das suas experiencias e revisitarem sempre que puderem os “seus” abrigos.  

Esta pode ser uma primeira fase de algo maior, pois todas as pessoas que tomem 

conhecimento do projecto, poderão construir localmente, as suas fôrmas de papel e cozer 

os seus pães/abrigos, ou até mesmo fazerem abrigos de madeira.  

O projecto pede que as pessoas participem, assumam um problema, como seu. 

Quando encomendam um kit, estão a escolher participar, doar parte do seu tempo e 

atenção a um problema da polis. Tornarão sua, uma parte da cidade, numa apropriação 

voluntária, dos espaços que frequentam. Eles irão cozinhar, sozinhos ou em grupo, 

escolher a farinha certa, se quiserem até juntarem algumas sementes à massa, fazer 

alguns desenhos ou escrever mensagens no papel, eles irão desacelerar, para uma 

velocidade que lhes permite, pensar, agir, participar, conectar, de modo a melhorar a sua 

vivência, e a dos que os rodeiam.  

Este investimento de tempo, pode aumentar e melhorar o contacto no espaço público, 

com os outros e a natureza (fauna e flora). 

 

                                                                    
233 - Em 2013 a Câmara de Albufeira decidiu instalar ninhos em jardins públicos e escolas para tentar atrair 
chapins, pássaros que se alimentam da lagarta do pinheiro, uma forma biológica de controlar a proliferação da 

processionária. A Câmara do Seixal em 2010, desenvolveu um projecto semelhante, para controlar a 
proliferação da lagarta-do-pinheiro de forma natural, incentivando a instalação de chapins nos espaços verdes 
do concelho.  

 

http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/seixal-desafia-populacao-a-instalar-ninhos-de-chapim-contra-a-lagartadopinheiro-18838013#/1
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Imagem 48 – Daniel Sousa, Birds are Welcome – 2º Protótipo, 2017, Papel Vegetal e Pão com sementes, Leiria 
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M. Knit Chair 
 

 
Descrição 
 
 “Knit Chair” é um projecto participativo que propõe trabalhar a relação dos habitantes 
com um local público que lhes seja próximo. Numa primeira fase serão distribuídos teares, 
linhas, lançadeiras e pentes por diferentes “vizinhos”. Estes, deverão preenche-los com as 
combinações à sua escolha, podendo expressar-se como desejarem. Uma vez preenchidos 
os teares serão recolhidos e com eles serão montadas cadeiras no local desejado.  
 
Ideia 
 
Pretende-se promover a apropriação e cuidado para com um determinado espaço público. 
Através de um investimento de tempo e dedicação, na realização de um trabalho 
expressivo (pessoal ou colectivo), recupera-se a manualidade e dedicação próprias das 
práticas de produção ancestrais. A recuperação de uma velocidade mais lenta e um 
conjunto de saberes, que ao contrário da velocidade vigente, dá tempo à criação de 
relações, entre as pessoas, espaços e objectos. O objecto, mais do que um utilitário, torna-
se aqui, um depositório da expressão e dedicação, do tempo investido. Um vínculo com 
quem participou na sua realização, e um elemento agregador dos participantes e 
frequentadores do espaço. 
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Imagem 49 - Daniel Sousa, Knit Chair, 2017, Madeira e trapilho, Leiria 
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Imagem 50 - Daniel Sousa, Knit Chair, 2017, Madeira e trapilho, Leiria 

 
 
O potencial doméstico 
 

Ao longo do desenvolvimento desta proposta, identificou-se que este conceito permite 
ainda, a criação de uma opção doméstica. Esta, através dos seus atributos, permite, da 
mesma forma, a personalização e expressão dos seus utilizadores. Mas para além da 
desaceleração resultante desta actividade, o que nos parece mais interessante, é que 
aumenta o ciclo de vida do objecto. Ao ser reinventado, inúmeras vezes, adapta-se, evolui, 
aumentando a sua durabilidade.  
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Esta cadeira, poderá ainda ser utilizada como ferramenta expressiva, de criação de 
outros objectos. Ao funcionar como tear, o produto da tecelagem poderá facilmente ser 
retirado e convertido nos mais variados objetos. Contribuindo também desta forma para a 
durabilidade do produto, e contrariando a atitude consumista vigente. 

Imagem 51 - Daniel Sousa, Knit Chair, 2017, Madeira e trapilho, Leiria  
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Imagem 52 - Daniel Sousa, Knit Chair, 2017, Madeira e trapilho, Leiria 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTINUIDADE 
 

 

Olhando para o trabalho realizado, podemos começar por identificar que este foi 

organizado em 3 fases: 

Primeiro identificou-se o Problema. Fazendo uma análise crítica e identificação das 

principais questões que nos inquietavam, potenciais contributos para as áreas de 

investigação abordadas e motivações pessoais. Dessa pesquisa e reflexão resultou a 

identificação do problema que posiciona este trabalho, a deformação temporal que 

denominámos de Hegemonia da Rapidez e que resulta numa redução do contacto234. 

Aqui procurou-se identificar alguns sintomas e causas que, por sua vez, nos sugeriram 

possíveis abordagens ao problema. 

De seguida, identificou-se a Estratégia. Entendemos que a melhor abordagem, para 

agir sobre o problema, seria utilizar a matéria-prima da própria anomalia. Em suma, usar o 

tempo para resolver uma questão de uma distorção no tempo. Dessa forma, com base na 

informação recolhida na primeira fase, realizou-se uma decomposição do potencial 

projectual do tempo, identificaram-se atributos, abordagens e modos de fazer que já 

visavam uma desaceleração, assim como, outras que poderiam ser adaptadas a este novo 

propósito. Nesta altura já se tinha entendido, que alguns autores, como Bergson, seriam 

seminais para compreender e definir esta estratégia. Recorremos a este autor pois ao 

dividir o entendimento de tempo (vivido vs físico), escapa ao determinismo e lógica 

quantitativa que pretendemos evitar. Apresentando uma formulação qualitativa do tempo, 

ligada à experiencia vivida, intuição e contacto. Esta experiência vivida, indivisível e 

baseada na intensidade, é fundada numa memória estruturante (passado), consciência de 

si (presente), e liberdade e esperança (futuro) criando condições para um contacto 

qualitativo que evita a actual alienação. Assim a estratégia adoptada, assume este 

entendimento, utilizando o Tempo enquanto mecanismo projectual. 

Numa última fase, foram identificadas as Abordagens projectuais. Através de uma 

análise do entendimento sociológico e filosófico do tempo, foram identificadas áreas de 

acção permeáveis a uma abordagem qualitativa. Daí retirámos 4 campos de acção: um 

                                                                    
234 - Aqui o contacto é entendido como a relação que estabelecemos, com os que nos rodeiam (natureza, 
humanidade e objectos) e connosco próprios.  
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tempo social; um tempo da natureza; um tempo individual (subjectivo); e por último o 

tempo-relógio. Este último, por fazer parte do problema, e ser pouco permeável a 

intervenções qualitativas, é negligenciado nas abordagens propostas, que se focam nos 

restantes 3 tempos.  

Temos por isso, um tempo orientado para os ritmos naturais, uma consciência 

contemplativa que em contacto com a natureza, promoverá a desaceleração pelo 

contraste. Um tempo focado nas dinâmicas sociais, que operam directamente o contacto. 

Um tempo individual e subjectivo que promove a consciência através do modo como se 

percepciona e interpreta o mundo. De realçar que todos estes territórios não só se 

intersectam, (resultando em territórios híbridos de intervenção) como existem nos 

diferentes tempos de acção (passado, presente e futuro).  

Em suma, optou-se por duas metodologias em particular, Registos da passagem do 

tempo e Empatia através do convívio. Na primeira, exploram-se as marcas da passagem 

do tempo, “um tempo tornado visível” 235 e através deste processo, restabelece-se o 

contacto com o tempo natural, com a memória e com a responsabilidade para com o 

Futuro. Na segunda, abordam-se as ligações afectivas potenciadas pelo tempo, o modo 

como a duração do contacto reforça as ligações entre os diferentes elementos, 

potenciando memórias, consciência e aspiração.236 Desta forma, situamos o tempo, como 

condição essencial e estratégia projectual de mediação do contacto no espaço.  

 

Continuidade  
 

Conforme observamos ao longo desta investigação, o conceito de continuidade é 
essencial no nosso entendimento do tempo. Nessa medida, nesta investigação, não só 
muitos dos projectos apresentados se enquadram naquilo que Umberto Eco designou de 
trabalhos abertos, remetendo para uma continuidade237, mas também o próprio 
documento, por coerência, tentou-se que se limitasse no mínimo às restrições 
quantitativas. Assim, do esquema inicial, abrangente, optou-se por, em vez de restringir o 
campo da investigação a um conjunto de partes, assumi-lo como um todo, que seria 

                                                                    
235 (Tuan 1983) 
236 - Passado, Presente e Futuro 

237- Em que o trabalho apenas será concluído por intérpretes, participantes, e que variará e terá continuidade ao 
longo do tempo através desses ou outros. (Eco, Umberto; 2006) 
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abordado de forma gradual mas contínua, ao longo da investigação, na medida da sua 
disponibilidade temporal. Sendo interrompido, mas nunca finalizado com a sua entrega. 
Mas ao assumir este Todo, permitiu-se de forma fluída, alcançar algumas áreas de 
interesse, que de outra forma provavelmente não seriam possíveis. 

Da mesma maneira, como já referido, os projectos, na sua maioria são assumidos 
como work in progress, que não foram necessariamente concluídos nem fechados no 
decurso (tempo) desta investigação. Essa imposição, apenas limitaria o tempo da prática 
projectual, à exequibilidade dos projectos, limitando dessa forma, aquilo que pretende 
testar e estimular. Assim, é aqui assumido, o projecto como um processo contínuo e 
inacabado.  

O projecto não começa com a ideia nem termina com a execução, lançamento ou 
inauguração, ele é um contínuo, que existe antes da ideia

238
, e que continuará em 

constante mutação, bem depois do seu anunciado fim.      
 
 
 
 
  

                                                                    
238 - Uma pré-existência cultural, fruto de diversas influências, reflexões e experiências, que se vai tornando 
continuamente em algo (Becoming). 
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________________ 

Planificação 
 

 

Imagem 53 - Mapa de conteúdos Inicial 
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Calendarização Inicial 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 54 - Calendarização Inicial 
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A. Definição de plano preliminar de 

investigação 

B. Recolha e análise de documentação 

C. Re-avaliação de diagrama de conteúdos 

e âmbito de investigação 

D. Exploração e aprofundamento de 

tópicos de interesse 

E. Escrita da tese 

F. Definição de objectivos de projecto(s) 

G. Investigação preliminar de projecto 

H. Desenvolvimento de conceitos 

I. Apresentação de conceitos 

J. Testes e experimentação dos conceitos 

K. Desenvolvimento de proposta de 

execução de projecto 

L. Execução de projecto 

M. Apresentação ao orientador 

N. Ajustes e afinações 

O. Defesa 
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Imagem 55- Calendarização  
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