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A investigação dedica-se à relação entre criação e mudança social. Partindo da proposição segundo 
a qual a actividade criativa está actualmente condicionada pelos mesmos factores de bloqueio que 
afectam o mundo contemporâneo – incluindo as suas dimensões política, económica, ética, anímica 
e existencial – o projecto propõe-se abordar aquela relação concentrando-se em estudos de caso na 
cidade do Porto. 

Metodologicamente, privilegia-se, na escolha e relação com os casos, a pequena escala, a presença 
próxima e a abertura à auto-determinação de cada contexto nos seus parâmetros próprios.

Propõe-se que o desdobrar dos casos, na sua singularidade e na sua inter-relação prática e analítica, 
bem como as metodologias utilizadas, contribuirão para informar outras abordagens que pretendam 
estudar ou agir na dimensão criativa enquanto força motriz de mudança social.

Sumário
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This research is dedicated to the relationship between creative action and social change. Starting 
from the proposition that creative activity is currently constrained by the same blocking political, 
economic, ethical, and existential factors affecting contemporaneity, the project intends to address 
that relationship by focusing on case studies at Porto. 

Methodologically, emphasis is placed on small scale, proximity and openness to the 
self‑determination of each context.

It is posited that the unraveling of such cases, as well as the employed methodologies, will help 
inform approaches that aim to study or act in the creative dimension as a driving force for social 
change.

Abstract
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Primavera de 2006. Um concerto‑manifestação 

a favor da legalização da canabis, na Praça 

D. João I, termina ao mesmo tempo que o 

espectáculo Música no Coração, encenado 

por Filipe La Féria no Teatro Rivoli. O público 

engalanado sai do Teatro, mesmo por trás do 

palco improvisado para a luta, e cruza a praça, 

esboçando esgares de nojo perante a fauna 

em festa, em direcção apressada a outros 

afazeres de fim‑de‑semana. O momento 

dissipa‑se no arrastar do fim da festa às 

mãos dos participantes mais entusiastas e 

dos observadores persistentes. Entre estes, 

um sénior desmancha o confronto ao mostrar 

entusiasmo por esta outra música que o 

acolheu cá fora, e é recompensado pelo súbito 

cumprimento de um manifestante. ‘Música no 

Coração’ passa de título a legenda.

Só num primeiro momento podemos resumir 

os sentidos possíveis ao pitoresco dos 

personagens e da situação, ou mesmo ao 

nostálgico reconhecimento da aproximação 

afável de músicas opostas. Prevalece a 

sensação de nostalgia, sim, mas refere‑se 

a um futuro improvável. Perante a possível 

simbologia sobre um inter‑reconhecimento 

social mais alargado, pressente‑se que 

aquele gesto é irreplicável fora destas 

escalas mais espontâneas e íntimas, e é 

indesligável de circunstâncias de acaso. 

Esta ocorrência não se projecta, não se 

desenha, não se amplia, não tem existência 

possível no espaço mediático que hoje em 

dia exerce a hegemonia da configuração 

das coisas, pois a mera deslocação desta 

imagem para este espaço fá‑la perder a sua 

intimidade com a experiência. As personagens 

fantasiosas coladas no edifício, de costas 

voltadas, dão testemunho dessa sensação de 

impossibilidade. Trará o ancião o “Fuel”?
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A dona (que está na imagem) 

não quer que fotografem o seu quintal.  

Mas gosta (ou está condenada a)  

que o vejamos.
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Formulação de partida

INTRODUÇÃO

O presente trabalho move-se pela intuição de um estado de falência do design, 

recolhida quer no desempenho profissional quer na observação do seu papel 

no seio da comunidade dos humanos. A suspeita não recai na necessidade de 

desenhar e produzir objectos de várias índoles, intrínseca à disciplina, mas sim 

naquilo que se depositou socialmente, como prática e como símbolo, a partir 

do recorte disciplinar. Cedo pressentimos que os indícios que levantaram 

a suspeita não são desligáveis daqueles que nos levam, também, a uma 

insatisfação sobre o modo como a contemporaneidade se oferece, ou não, 

à realização do humano. Se há uma patologia no design, ela é também 

uma patologia do contemporâneo. Estabelecemos então uma metodologia 

e um plano que nos permitissem investigar fora de um quadro geral de 

procedimento que nos aparecia como viciado: 

›› Afastámo-nos da ortodoxia disciplinar do design, e fixamos a atenção na 

relação entre criação e espaço comum;

›› Encarámos as experiências profissionais tidas e a experiência de vida em 

geral como objectos de estudo de peso equivalente;

›› Envolvemo-nos num projecto – a Rádio Manobras – no qual quisemos 

viver em directo os factores sob suspeita.

O processo levou-nos a focar e interligar os conceitos ‘comum’, ‘criar’ 

e ‘dispositivo’, e, a partir deles, apontar a actividade de projecto e as 

concretizações da linguagem, (e, nestas implicado, o próprio humano), como 

disposições simultaneamente contemporâneas e ancestrais, portadoras 

potenciais de um logro que se estende, a jusante, aos objectos e às relações 

simbólicas e de poder. Definimos este logro como uma exacerbação e 

manipulação do elemento técnico – tecno-linguagem, tecno-projecto, 

tecno-humano – que cala as Vozes, ou seja, impede a fundação dos entes 

no momento pre-linguístico da pergunta, que é também o momento da 

descoberta de si, das coisas, do comum, dos mundos.

Não obstante, este escrito não deve ser encarado como uma articulação 

peremptória e linear das questões. Tal como mencionaremos na Metodologia, a 
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articulação vai sofrendo o seu apuramento da intuição para a dissecação e da 

extensão para a síntese, de modo análogo a um esboço que se vai clarificando, 

ou seja, avança do apontamento leve e aberto para o traço mais convicto 

que, por vezes, sai do previamente traçado, mas que, mesmo assim, não é 

desligável do que o antecedeu. Por outras palavras, o presente documento é o 

registo de uma etnografia em sentido lato: escolhemos o caminho, registámos 

o que ocorreu, interpretámos à luz do que recolhemos, intuimos e sabemos, 

trabalhámos a sua comunicação. A leitura deste escrito assemelhar-se-á 

mais à observação contínua de um processo do que ao percorrer sistemático 

de uma determinação, e o resultado é ainda esboço, por se concentrar no 

desdobrar dos traços e não na intenção de obra acabada. Dentro do que 

podemos entender como o método da ciência, colocamos este trabalho no 

momento da abertura de campos, perguntas e hipóteses, e não no da proposta 

de uma verdade assente na prova de causa-efeito. A sua intenção é mais a de 

alimentar o trabalho em outros problemas, investigações e práticas do que 

a de estabelecer um procedimento, prescrição ou modelo. Nomeadamente, 

cremos que o que aqui se levanta poderá alimentar trabalhos que visem, de 

modo mais objectivo, indagar sobre o que podem ser futuras pedagogias e 

práticas projectuais, nomeadamente na área do Design.

Inicia-se, assim, uma viagem reflexiva que, mesmo nas suas passagens mais 

teóricas ou generalizadoras, procurará ter por matéria-prima a experiência 

prática directa, e como estratégia iniciática de descoberta um gesto de 

pensamento que podemos descrever como decifração intuitiva do prosaico, 

à procura de abrir e alimentar uma circunstância particular de configuração 

de conhecimento. Neste primeiro momento, desdobramos sumariamente os 

termos que escolhemos para guiar o trabalho e fixamos as intuições de partida. 

Trata-se de uma imagem primitiva da investigação, derivada directamente 

do que incomoda o investigador, e que se recorta à priori, na história das 

experiências tidas, na sua selecção e, em cada uma delas, nos aspectos 

que se escolhem, e no modo como se traduzem em discurso. A partir desta 

imagem prosseguiremos, sequencialmente, com uma definição metodológica, 

a descrição dos casos, a dissecação dos termos-chave e uma interpretação. 

Será um trabalho objectivo enquanto resultado de uma experiência e de uma 

máquina de pensar, decidir e discursar específica, e subjectivo na medida em 

que não se privará de partir para formulações cujo entendimento ou utilidade 

universais não se podem garantir. Uma coisa que este designer-investigador 

pode dizer da sua investigação é que esta o investiga e o denuncia. Mais do 

que isto pode desejar-se, mas não pode prometer-se.
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TERMOS DA QUESTÃO

Na expressão “Uma geometria de regeneração”, a palavra “geometria” refere 

a teia de relações e forças que estabelecemos enquanto entes criadores no 

social. Observar essa geometria significa visar as condições nas quais vamos 

contribuindo e dando continuidade, colectivamente, ao ecossistema humano 

e físico que habitamos. A hipótese da sua regeneração implicou constatar 

que, entre aquelas condições, existem falhas – enganos, esquecimentos, 

ignorâncias, equívocos, falências – que importa identificar e debater. Sintomas 

desta constatação são, por exemplo:

›› Sentir na pele um mundo alegadamente guiado pelo rigor da ciência mas 

que escamoteia a obscuridade do real ou, por outras palavras, esquece 

que a ignorância consciente é pilar da ciência. 

›› Sentir na pele um mundo que exalta a experimentação e a diferença mas 

no qual o experimentar e o divergir são tidos apenas como produção 

de valor no mercado – como extravagâncias assimiláveis pela ordem 

vigente – e não como produção e valor de realização em si. 

›› Sentir na pele um mundo que anuncia a liberdade criativa sem 

precedentes mas que determina e escraviza – pelas vias legislativa, 

moral, esteticista, burocrática e mediática – o que é que deve ser esse 

mesmo mundo livre. 

Tudo isto são dados fidedignos, simples, provenientes da fonte primária que 

é a experiência deste investigador. Reconhecer que existem espaços e gestos 

que escapam a estas falhas não serve de consolo neste caso, já que eles 

tendem a ser excepcionais, e é o ar que respiramos “na rua” que nos interessa. 

Não estamos sozinhos nesta visão. Um exemplo: Han (2014b) contrapõe a 

proclamação da existência do Homem soberano e de uma sociedade na qual 

tudo nos é aberto e possível, alegando: 

O novo tipo humano, que indefesamente se encontra entregue ao excesso 
de positividade, não comporta qualquer marca de soberania. O homem 
depressivo é o ‘animal laborens’ que se explora a si mesmo, de forma 
voluntária, sem necessidade de pressão ou coacção alheias. (Han, 2014b, p.22)

Este estudo visa contribuir para a possibilidade de regeneração destas 

circunstâncias, às mãos dos seus habitantes e actores. Neste sentido, trata-se, 

na verdade, de contributos para uma auto‑regeneração.
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Porque é que falamos então de “Contributos da criação experimental para 

o espaço comum” e porque é que o fazemos no contexto da investigação 

em design? Em primeiro lugar, o investigador é designer e começou por 

constatar disfunções precisamente no seu desempenho profissional. No 

entanto, cedo pressentimos que o design é apenas parte implicada num 

ecossistema de criação em falência que o ultrapassa mas para o qual contribui. 

Sentimos então necessidade de esbater fronteiras e abrir o campo à relação 

entre ‘criar’ e ‘espaço comum’, visando esse ecossistema maior desde uma 

posição desejavelmente liberta de pressupostos que pudessem operar como 

impedimentos de uma observação das lógicas em vigor.

Por outro lado, como é já claro, uma empreitada desta amplitude não cabe nas 

capacidades e circunstâncias desta investigação. Uma das delimitações tomadas 

como necessárias consistiu em experimentar e debater a partir da presença 

activa e directa em contextos específicos. A concretização dos “Estudos de 

caso na cidade do Porto” procura articular a posição liberta que se deseja com a 

necessária calibração de escala do objecto de estudo, e foi-se alterando ao longo 

da investigação, como se descreverá em Metodologia. Visou-se sempre a tomada 

de consciência dos factores de falência e das reais condições de auto-regeneração, 

agindo em circunstâncias de compromisso mínimo, simultaneamente tangível e 

aberto, desprovido de objectivos declarados para além da mera vontade de ‘estar’. 

E este ‘estar’ é literal: aceitar como ponto de partida e possivelmente de chegada 

apenas o gesto de passar algum tempo em conjunto com o ‘outro’, no pressuposto 

de que esse pode ser, por si só, um regime exploratório aberto e por isso de maior 

alcance, talvez à imagem de um exercício de meditação.

Na verdade, antes até da escolha dos casos, é o modo de presença do investigador 

que procura corresponder à classificação das acções como experimentais, pois 

tal classificação implica colocar em debate as circunstâncias e metodologias 

de investigação e de projecto, a começar pela presunção subreptícia de que o 

investigador e a sua técnica são peças precisas que viabilizam a promessa cabal 

dos resultados – positivos – à partida. Em última instância, a expressão “criação 

experimental” visa a natureza, os instrumentos e modos de operar do design 

e da investigação em design, bem como a especificidade e relevância do seu 

contributo para intervir nos problemas detectados, tendo em conta o espectro 

amplo das capacitações de produção de conhecimento.

Ajudou-nos na definição destas condições de partida a perspectiva de Vilém 

Flusser (1998) quando este alega que, perante a hegemonia do aparelho, é 

necessário olhar para os fotógrafos experimentais. Os fotógrafos experimentais 
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não são aqueles que recusam o aparelho mas sim os que subvertem o programa 

que os aparelhos se destinam a reproduzir. A referência ao aparelho fotográfico 

é feita em termos metafóricos. Afirma o autor: 

A filosofia da fotografia é necessária porque é uma reflexão sobre as 
possibilidades de se viver livremente num mundo programado por 
aparelhos. (Flusser, 1998, p.96)

Se ligarmos esta metáfora e o seu termo-chave – ‘aparelho’ – ao conceito de 

‘dispositivo’ tal como proposto por Agamben (2007), abrimos ao infinito a 

necessidade da experimentação e da subversão. No conceito de ‘dispositivo’, 

como no de ‘aparelho’, cabe produto, instrumento, gadget, peça de design, mas 

também organização social, lei, moral, metodologia de workshop, palavra ou 

linguagem, fabricantes dos sujeitos que vamos sendo por cima dos corpos, um 

sujeito por cada ‘dispositivo’ como alega Agamben. São todas estas disposições 

que requerem subversão, num “mundo programado por aparelhos”. Tais 

disposições excedem a ideia de artefacto, porque a condição de “fabricado” pode 

ser evidente mas também oculta, residual ou meramente irrelevante na leitura 

das camadas cruzadas de evidência, de significação, de escala, de intenção e de 

consequência cuja complexidade, na verdade, nos escapará sempre. 

Ao interferir o diálogo criação/espaço comum com estas ideias de ‘dispositivo’ 

e ‘experimental’, a investigação quer contribuir para clarificar o que estamos a 

desenhar, como estamos a desenhar, e como nos estamos a moldar, e a deixar 

moldar, no que desenhamos. Esta relação de conceitos, o seu cruzamento com 

a experiência directa dos casos e o caminho metodológico seguido definem um 

campo que tomamos como viável e um contributo em si. 

Antes, e para completar a exposição sumária das condições de partida, queremos 

deixar expressa a motivação do trabalho na sua forma inicial e intuída. 

INTUIÇÃO E MOTIVAÇÃO INICIAIS

Sintomas vividos

É hoje evidente uma percepção generalizada de futuro estreito, único ou até 

ausente: nas decisões de trabalho, na perspectivação das vidas, no perfil da 

nossa comunidade global. Primavera Árabe ou Grega, manifestação contra 
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a precariedade ou insurreição no guichet das finanças, graffiti, música 

experimental, filosofia controversa, pequenos redutos do nosso quotidiano ou 

até investigação, perecem no dia seguinte. Os gestos de revolta são rápida e 

sistematicamente engolidos por uma força poderosa de conservação e diluídos 

numa circunstância geral sentida como violenta e injusta pela maioria.

Margaret Thatcher’s famous dictum that ‘there is no alternative’ 
to unregulated capitalism has ceased to be a smug, self‑satisfied 
pronouncement from on high and has instead become a shrill and 
desperate mantra of a crisis‑ridden and potentially suicidal system 
(Haiven, 2014, p.7)*

O sufoco desta ideia de que não há alternativa, hoje propagada até à exaustão 

por uma cadeia de comando cujas mecânicas e rostos conhecemos cada vez 

menos, sustenta-se nos supostos imperativos da razão, da autoridade dos 

técnicos e, em última instância, da ‘exactidão da ciência’. Apesar de todas as 

filosofias e escritos científicos em contrário, que dissecam a sempre evasiva 

verdade, que alertam para a complexidade da natureza e do humano e 

que reconhecem na história da ciência a sua própria falibilidade, é o gene 

determinista da ciência que prevalece como sua mão operativa, como seu 

agente primeiro no tecido humano, como valor supremo, recusando ou 

simplificando a evidente obscuridade do real. No espaço mediático que 

hoje se faz confundir com o ambiente natural, os territórios do ‘incerto’ são 

substituídos por decretos politicamente correctos, ou white lies vestidas 

de certezas, ou, alternativamente, transformados em fantasias atiradas no 

terreno do lunático, do inóquo e do ridículo. E a inocência deste modo de 

funcionar é apenas uma outra mentira benevolente.

De tal modo que – e ainda no domínio da política que nos governa – as próprias 

oposições ideológicas não conseguem esgrimir argumentos que se imponham, 

iluminados, como saídas claras, como produtos novos de efeito imediato. 

Provavelmente porque essas saídas não poderão ser nem iluminadas, nem 

claras, nem imediatas. Antes terão que conter obrigatoriamente a incerteza, a 

complexidade e o tempo próprios, ou seja, têm que funcionar fora do quadro 

estrutural que pretendem contestar, algo que não conseguem, antes de mais, 

pela força de uma mesma ameaça – a da sobrevivência – sistematicamente 

imposta, sob várias formas, como muro intransponível. Deixar de viver para 

ganhar a vida é o que é pedido, enquanto se promete o Eden. Seja vício ou 

défice, progride-se no funcionamento conjunto das formas de pensar e deste 

tipo de valorização que se faz da vida, tendo o racionalismo como instrumento 

contaminado e contaminador, entranhado, que torna qualquer exercício de 

*
Nota de tradução:
O dito famoso de Margaret Thatcher de que “não 
há alternativa” para o capitalismo sem regula-
mentação, deixou de ser um pronunciamento de 
cima, arrogante e auto-satisfeito, e tornou-se num 
mantra estridente e desesperado de um sistema 
guiado pela crise e potencialmente suicida.

NOTA: Continuaremos a providenciar estes auxi-
liares de tradução para as principais citações em 
línguas estrangeiras, por recomendação do júri 
deste trabalho.
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interpretação um risco, risco esse que, obviamente, corremos também aqui, mas 

que assumimos desde já como forma paradoxal de revolta. 

Da série de contextos e projectos vividos pelo investigador – que foram 

motivadores desta investigação e serão trazidos a debate – relatam-se, por 

agora de modo intempestivo*, três episódios ilustrativos:

›› Em Abril de 2009, a empresa de design e comunicação Sino, sediada 

no Porto, concretizou, com a colaboração deste investigador, a sua 

reconfiguração numa outra – A Transformadora – num gesto de 

revigoração da sua actividade e dos seus pressupostos. Visava-se então 

abandonar uma postura rígida de hierarquia e serviço, em favor de uma 

outra mais profícua porque mais próxima e envolvida quer no território 

e nas oportunidades que nele o design e a comunicação identificassem, 

quer nas aspirações da equipa de vinte pessoas que se propunha 

avançar. Em 2015, numa reunião de equipa, um dos membros declarou, 

perante o olhar resignado dos presentes, algo como “já não aspiro a 

nada senão sobreviver”1. 

›› Em Agosto de 2011, o projecto Manobras no Porto – uma iniciativa de 

intervenção cultural no centro histórico do Porto promovida pela Câmara 

Municipal do Porto – apresentava o seu programa após um período de 

gestação. O projecto, coordenado por um designer e uma arquitecta, 

preconizava envolver em processo cidadãos, artistas, académicos e 

governantes, abrindo espaço a que cada acção se definisse de modo 

experimental e autónomo, com o objectivo declarado de convergir 

para pensar, despertar e agir, colectivamente, numa constelação de 

aspectos do território assinalado. Em contraponto com esta abertura 

de pressupostos, no momento de apresentar o projecto à cidade em 

conferência de imprensa, o edil destacado escolheu prometer números: 

50 mil espectadores e um retorno económico “entre os 125 mil a 250 mil 

euros” para a economia local, graças ao projecto.

›› Em Setembro de 2014, a Stopestra – uma orquestra composta de músicos 

oriundos de um centro comercial falido do Porto espontaneamente 

ocupado por bandas de música de géneros variados – actuou na Avenida 

dos Aliados, no Porto, num concerto gravado e posteriormente transmitido 

por um canal público de televisão. Esta foi a quinta aparição da Stopestra, 

que tinha nascido em 2010, graças a um processo de documentação e 

envolvimento deste aglomerado de músicos semi-clandestino, mal visto 

1 Optamos voluntariamente por manter esta referência anónima.

*
Estes projectos estão descritos em detalhe no 
capítulo “Descrição dos Casos”.
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pela cidade mas orgulhoso da sua marginalidade. O seu primeiro concerto 

tinha sido uma acção de combate à ameaça de encerramento do centro 

comercial por parte da autoridade municipal. A transmissão de 2014 

ofereceu ao tele-espectador um espectáculo de folclore exótico, visual e 

sonoro, destinado à excitação momentânea de massas, assinado pela Casa 

da Música, instituição cultural maior desta cidade.

A Transformadora carrega um legado de mais de 20 anos de prática do 

design enquanto serviço, trespassada pela pressão objectiva da prosperidade 

do negócio: design enquanto mercadoria de consumo componente de 

outras mercadorias de consumo, o que parece contradizer um desejo e 

um sentido transformador da disciplina, generoso nos seus propósitos 

originais de benefício do Humano. A mudança preconizada pelo projecto d’A 

Transformadora visava precisamente rever as prioridades do serviço, trazendo 

para o seu topo um sentido de missão e a disponibilização de condições de 

trabalho estimulantes e harmoniosas para os intervenientes, relegando os 

benefícios particulares de curto alcance ou o lucro por si só para o estatuto de 

consequência natural. O episódio relatado assinala emblematicamente que, 

passados seis anos, a equipa voltou a inverter valores.

Os casos Manobras no Porto e Stopestra inscrevem duas experiências de 

exercício do design como ferramenta de organização processual, modo 

de pensar, investigar, intervir. Ambos avançaram e se justificaram por um 

desejo de levar a disciplina a terrenos mais abertos em possibilidades, mais 

livres da pressão imediata do negócio e do resultado consumível, à procura 

de contributos mais entrosados e férteis na dinâmica e na “arquitectura” 

do social. Em ambos os casos foi possível constatar, e não apenas nos 

momentos relatados, uma impotência ou até a impossibilidade dos propósitos 

de experimentação e de mudança no momento da sua concretização, 

comunicação ou confronto com um ‘outro’ de várias escalas e configurações.

Evidentemente, podemos desde logo apontar o dedo aos talentos dos actores, 

às qualidades do que se desenhou, aos meios para a sua concretização. Mas 

podemos também olhar para o que nestas desilusões não é imputável, de 

modo redutor, às características internas e pontuais de cada processo, mas 

antes manifesta a inércia de um movimento geral cuja força é dificilmente 

combatível por um seu fragmento. Seria exigir a uma gota de água que 

mudasse o sentido da corrente do rio, o que de algum modo se tentou em 

cada um dos casos. Ainda assim, podemos perguntar o que se pode ganhar 

ou descobrir nestes pequenos contra-movimentos enquanto viajamos para 



33

a foz que Um Grande Mapa Anónimo assinala.* Este rio é o comportamento 

aparentemente incontornável das coisas, e nele também o do design, e é esse 

garrote que nos impele a sair para um ‘fora’. 

Falha contemporânea / sonho como promessa

Enquanto o espaço mediático invade todos os outros espaços com ficções de 

experiências de vida deslumbrantes, promessas de acesso generalizado ao 

admirável mundo tecnológico que tudo torna possível e lança o humano em 

direcção a uma eternidade prazenteira e global, vai singrando e crescendo, no 

verso desse espaço que nos intermedeia, o fosso abissal entre as luzes de tais 

sonhos e as condições da maioria, que amiúde são de precariedade extrema 

e/ou resultam em gestos de desespero. As pessoas que, no momento deste 

escrito, procuram refúgio nas costas europeias do Mediterrâneo, são porventura 

a face mais trágica e mais intrincada deste fosso na actualidade. Mas não 

precisamos de ir a tal nível de catástrofe. Os quotidianos da maioria pautam-se 

cada vez mais pela prioridade da sobrevivência mínima, assegurada e resignada 

em expedientes de menor risco, à procura da maior eficácia dentro do horizonte 

desse mínimo. Podemos reconhecê-lo nas pequenas decisões de sustento, de 

afirmação cidadã e até de ludicidade no nosso dia-a-dia. Enquanto isso, grandes 

projectos colectivos/políticos/inovadores/promotores de sustento e a sua 

publicidade anunciam e apuram os seus níveis de agressividade charmosa**. 

Um exemplo/caricatura: se o empresário Mário Ferreira levar avante o seu 

projecto de hotel temático para a escarpa da serra do Pilar2, o Porto ganhará 

um táxi ao estilo veneziano para transportar os clientes desde a ribeira do 

Porto até ao projectado hotel de cinco estrelas, na margem de Vila Nova 

de Gaia. Na pessoa futura do condutor do táxi – que olhará com deslumbre 

ou com desdém para os seus passageiros, dentro da veste/máscara de um 

personagem que não escolheu encarnar – podemos vislumbrar os 80 postos de 

trabalho prometidos como 80 resignações de sobrevivência, cujos intérpretes 

se reduzem à condição de figurantes-espectadores numa sala de jantar, 

não sem ambicionarem sentar-se à mesa. Os expedientes resignados da 

maioria tomam a forma de propagações subreptícias de um sonho enganoso 

e opressivo, por no fundo o terem como referência, apesar da evidência 

da sua exclusividade a uma minoria. Este ataque ao íntimo dos seres vai 

2 Tomámos conhecimento deste caso pela comunicação social. É possível contactar com a informação em circulação na 

altura pelo URL http://www.pportodosmuseus.pt/2016/08/01/chumbo-da-cultura-obriga-a-reformular-hotel/?utm_

source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pportodosmuseus%2FrxgW+%28pportodosmuseus%29, 

consultado por nós em 4 de Agosto de 2016.

* 
Uma opção que fica aqui óbvia: não se excluem a 
metáfora, a ironia ou outras figuras de linguagem 
como formas legítimas de trabalhar e comunicar 
conhecimento, na medida em que os objectos 
ou o estado do seu domínio encontrarem nelas a 
forma mais rigorosa da sua inscrição. Aliás, tais 
figuras podem destinar-se precisamente a denotar 
a natureza das substâncias e/ou o estado do seu 
domínio num momento determinado. Nisto não 
estamos sozinhos, como lemos em Tavares (2006).

**
O investigador russo Dmitry Ivanov alega que 
o glamour tornou-se a nova racionalidade do 
capitalismo, segundo a qual os bens têm que ser 
agressivamente bonitos para atrair os grupos 
alvo (Ivanov, 2016). Toda a parafernália projectual 
dedicada ao progresso ou ao bem comum parece 
avançar neste sentido, como produto de consumo.
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paulatinamente tomando contornos de normalidade, à custa de uma perda 

da sensibilidade para o que se é e para a autonomia sobre o que se pode 

ser. Os autores dos gestos quotidianos – dopados no sentido de ‘insuflados’ 

de energia aparente e também de ‘anestesiados’ na sua energia interna – 

tornam-se promotores, por legítimas razões de sobrevivência, da perpetuação 

de um status quo do qual são componente inferior e dominado, mas 

obviamente não insignificante nem indiferente. Os resilientes, cuja dignidade 

enraizada não lhes permite vestir o fato do “taxista veneziano”, hostilizam e 

são hostilizados, ridicularizam e são ridicularizados pelas elites.*

Não encaramos o sonho como problema em si. É a sua concretização em 

promessa com a qual a maioria dos humanos não está em harmonia que 

nos preocupa. Mas a promessa revela-se só isso, promessa que ignora a 

preservação sequer da sobrevivência e da dignidade mínimas daqueles que 

pressiona. Tece-se uma teia inevitável, invisível, inferiorizadora dos quotidianos 

tomados pela luz que não ilumina, antes ofusca qualquer alternativa 

partilhável. Instala-se uma ideia de possibilidade – de acção, de realização, de 

consequência – fechada em imagens incapazes de ultrapassar a estagnação 

que experimentamos em conjunto ou, mais preocupante, fechada em imagens 

de sonho promotoras vertiginosas do seu próprio bloqueio, miragem que visa 

ou pelo menos resulta no seu contrário para a maioria que as alimenta. A ideia 

de “possibilidade”, território criativo, esfumou‑se em encenação cristalizada 

deste mesmo território. A sentença do ‘não há alternativa’ significa, hoje, 

que a existência que podemos desejar e cultivar nos chegará de fora, um dia. 

O papel da maioria é resignar-se e pagar com a própria vida. 

Alegamos, provisória e sumariamente, que esta circunstância é expressão de um 

momento civilizacional que se desenvolve historicamente a partir deste território 

a que chamamos Europa, depois alargado ao chamado mundo ocidental, que se 

tem dedicado a abrir as portas da intercomunicabilidade global e tende, a essa 

escala, para a instauração e perpetuação de uma hegemonia. Neste processo, 

não podemos escamotear o contributo dos componentes que a têm definido, 

as suas vivências, invenções e convicções, entre as quais a Ciência e o Design. 

O design e o drama dos léxicos

No que ao design diz respeito, os reflexos desta perversão chegam-nos quer em 

contexto profissional de serviço, quer em contextos de indagação e exploração 

mais dissolvidos no tecido social, como já alinhavámos nos exemplos. Por um 

lado, as abordagens racionalizadas e lideradas pelo marketing – e elegendo 

*
Neste sentido, os habitantes do centro histórico do 
Porto aos quais vai sendo negada a possibilidade 
de progredirem no seu local natural por não terem 
um modus vivendi compatível com a imagem da 
nova cidade – como observámos durante o Mano-
bras no Porto – estão na mesma pele dos “rurais 
analfabetos” que elegeram Donald Trump.
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neste a ferramenta para o sucesso – sucumbem num relance sumário que 

constata a sua esterilidade enquanto promotoras de inovação que seja capaz 

de subsistir ao dia seguinte. Aliás, concretizam amiúde um retrocesso nas 

frentes em que se propõem avançar. Veja-se como o automóvel se torna num 

impedimento da mobilidade através da sua generalização, como a renovação de 

uma marca gráfica corresponde provavelmente à destruição de um património 

e à sua substituição por uma promessa sem substância nem concretização 

possível, ou como uma aplicação de telemóvel, no deslumbre do seu artifício 

mágico ou pragmático, pode corresponder à diminuição de uma sensibilidade, 

de uma percepção, de uma capacidade, em suma, dos operadores intrínsecos 

de autonomia do ser que a usa. Por outro lado, as tentativas de agitação e 

transformação do social através do design em sentido mais aprofundado, 

aberto e partilhado, deparam-se com a sua própria incapacidade de projecção 

e mudança face à inércia trazida pelas expectativas instaladas dentro e fora 

da sua actividade, como tentámos sumariamente exemplificar nos episódios 

Manobras no Porto e Stopestra, ou como podemos observar nos movimentos de 

contra-cultura urbana que, mundo fora, são capitalizados como argumentos de 

venda dirigidos ao consumo de massas.* 

Por outro lado, ao nível institucional, muitas abordagens estão a ser feitas 

no sentido de rever o perfil e a prática da actividade do design, à procura 

precisamente de lhe devolver, encontrar, desenvolver propósito: Design Inclusivo, 

Design Participativo, Design para a Inovação Social, Design Sustentável, são 

vias desta pesquisa que, nos seus pontos comuns e nas suas diferenças, são 

expressão das lacunas ou possibilidades de realização que o ‘design’ identifica 

em si. No entanto, o que se passa amiúde nestas correntes e práticas não é muito 

diferente do que apontámos nos episódios anteriores: na academia, na prática, na 

boca dos líderes, no espaço mediático, na própria investigação ou simplesmente 

nas prioridades que determinam em última instância as decisões dos designers, 

estes termos transformam-se rapidamente em instrumentos de conservação 

de outro tipo de estruturas e propósitos – aqueles que cavam o abismo entre a 

aspiração do sucesso e o chão mínimo da sobrevivência. Notemos, por exemplo, 

como a apropriação da ideia de ‘participação’ serviu para enquadrar, justificar ou 

embelezar, na praça pública, uma visão pré-fabricada e redutora de prosperidade 

comum, como foi apontado no caso Manobras no Porto. 

Queremos reconhecer nestes exemplos um fenómeno de reversão, um 

movimento de absorção perpretado por um modus operandi – declarado 

ou subreptício mas seguramente avassalador – do qual as iniciativas 

simultaneamente fazem parte e quiseram sair, mas que tende a 

*
O Hip Hop – do Bronx para a indústria de en-
tretenimento – e a mercearia Casa Oriental nos 
Clérigos, Porto – de mercearia tradicional para 
loja gourmet cuja decoração da fachada inclui 
bacalhaus de plástico e roupa eternamente pendu-
rada – constituem viagens análogas. A indústria 
do marketing há muito inclui agências de caça às 
expressões marginais ou “vernaculares” com po-
tencial comercial, para as propôr às marcas como 
asset ou tendência de moda, como nos relata Klein 
(2002).
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transformá‑las em seus participantes domesticados e/ou decorativos. 

O sentimento de ausência de espaço para a alternativa, da opressão de 

um caminho estreito, reforça‑se também no seio da prática disciplinar que 

não consegue, por via das suas produções práticas, teóricas, exploratórias, 

emancipar‑se do dilema mesmo quando o quer combater.

À disciplina do design, mesmo se encarada de modo aberto e esbatido, 

perguntamos: estamos a trabalhar no sentido de pensar e fazer melhor, ou a 

perpetuar resignadamente um procedimento que nos é alheio? Promovemos 

a inovação ou especulamos no aparentemente novo? Promovemos o 

conhecimento ou a ignorância? A sensibilidade ou a indiferença? A informação 

ou a alucinação? Libertamos ou oprimimos? Onde estamos a lutar pela 

dignidade e elevação que prometemos? Trabalhamos a eficiência ou vendemos 

a sua promessa? Onde se exerce, de facto, a eficiência e que efeitos promove? 

Intuimos que estamos perante uma cristalização improdutiva da disciplina 

devida ao abandono, ao desaparecimento, à ausência de consciência de 

um propósito fora de si própria, e não subscrevemos uma hipotética defesa 

que a restrinja à dimensão de competência técnica voluntariamente omissa 

quanto aos seus reflexos externos. Defender o design enquanto actor inerte 

no caminho que seguimos como seres e como comunidade poderia equivaler a 

defender uma medicina que não tem em conta a vida. 

Voltando à distinção entre os meios próprios da acção e o contexto em que 

estas se desenvolvem, podemos dizer que, no caso da disciplina do ‘design’, 

esta não se mostra dotada de ferramentas, de competência, de provas 

exemplares e logo de autoridade compatíveis com o peso e a responsabilidade 

que a sua interferência no curso das coisas reclama. Podemos também 

dizer que a inércia deste curso é um peso definitivamente superior. Mas 

podemos também avançar no porquê e no como, olhando a disciplina 

como componente de um todo, começando por identificar a sua posição 

histórica e voluntariamente promíscua com o ambiente e as lacunas que 

pretende colmatar, e reconhecer, em seguida, que nessa condição vê em si 

repetidos os fenómenos de domesticação das propostas de mudança que 

tendem a esvaziá‑las da sua substância vital e até a dirigi‑las para a sua 

auto‑liquidação, sempre em direcção à anulação da possível diferença.

Estes fenómenos são acções de manipulação – sejam conscientes ou 

inconscientes, na sua origem ou na sua repetição – que necessitam e usam a 

imagem de vitalidade dos gestos substantivos de mudança, nomeadamente 
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no que eles têm de sedutor, para iludir o cumprimento discreto dos reais 

propósitos, ignorando ou escamoteando os esvaziamentos ou comutações 

“colaterais” dessa vitalidade. O que interessa na palavra ´participação é criar a 

ilusão de incremento de democracia. O que interessa no desenho do carro não é 

a mobilidade, nem o ambiente, nem o prazer da viagem mas sim e em primeiro 

lugar a perenização da sua venda. O que interessa ao designer em primeiro 

lugar é a luz do sucesso ou a sobrevivência tendo a luz como miragem. O que 

interessa ao design é a manutenção do seu posto no tecido das actividades 

e das ilusões, é a projecção de si como marca. Design‑signo‑instituição que é 

fim em si. Aqui nos parece residir o drama dos léxicos. Na superfície mediática 

que tende a ser hoje a mecânica, o ambiente e a substância das coisas, os 

léxicos perdem a sua densidade e o seu compromisso etimológico e histórico. 

Espalmam-se numa evidência aparente que não visa senão omitir o que 

lhes subjaz, para permitir subjacências não declaradas e que, bem vistas as 

coisas, se resumem a uma palavra: sobreviver. Em modo opulento ou austero, 

sobreviver, por si. No ambiente artificial mediático, os léxicos apresentam‑se 

como mediadores que ocultam a profundidade densa das vidas para a 

apresentarem como superfície reluzente da vida.

E, de facto, o ‘design’ tem tido sucesso, pois é coqueluche nos dias de hoje. 

O discurso vigente remete o design para o papel de especialista em produzir 

espectros de sucesso. Somos produtores de histórias inovadoras, diferentes, 

lucrativas, inocentes, inócuas. Este discurso está apropriado pelos centros 

mediáticos e de decisão e é daí arremessado como argumento e caminho 

para o bem estar de todos. O design proclama-se salvador de indústrias, 

regiões e quotidianos, enquanto internamente à disciplina omite um olhar 

para os seus impactos mais alargados. Abdica-se de um sentido macroscópico, 

estratégico, político, de missão e responsabilidade, uma omissão que serve 

bem para descartar responsabilidades, remetendo-as para a economia, para 

a engenharia, para a cultura industrial, para o “mau design” e para a política 

dos outros, escapando genericamente à sua própria crítica. Uma pesquisa 

sumária no Google com as palavras “Design” e “Failure” remete-nos para 

resultados como “Designers Must Learn to Embrace Failure”; “Success through 

Failure”; “A Survey of Design Methods for Failure Detection”. Ou seja, erro no 

processo prático, a detectar, abraçar ou abater, mas não equívoco disciplinar de 

consequência alargada, porque isso colocaria verdadeiramente a disciplina na 

mesa de operações. Por outro lado, as correntes críticas, oriundas da academia 

ou da iniciativa de grupos informais, focadas no pensamento e/ou na acção, 

sofrem, isolada ou conjuntamente: da incapacidade de mudar o ‘ar do design’ 
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que se respira na cidade comum; da necessidade excessiva de explicação e 

evidência que as torna pueris; ou da necessidade de compromisso perverso 

com os motivos da sua própria insatisfaçao e combate.

Em resumo podemos avançar:

›› Que se detectou na prática do ‘design’ um envolvimento e uma 

prisão em desempenhos contrários aos seus propósitos declarados e 

originários; 

›› Que estamos antes de mais perante uma falha, um desfasamento entre 

intenção e concretização, entre promessa e vida, que aparenta ser 

patológico por não ter pacificação ou proficuidade.

›› Que mesmo as tentativas de desvio ou actualização do seu campo 

encontram bloqueios partilhados com um conjunto alargado das 

actividades humanas; ou seja, que estamos perante fenómenos que são 

tanto do design como do caldo em que este se insere;

›› Que os protagonistas contaminam os processos trazendo para o seu 

seio as falhas que se querem colmatar, sob a forma de expectativas 

(desejos), necessidades (urgências) e pressupostos (procedimentos).

›› Que a falha parece ocorrer no plano da partilha ou propagação das 

tentativas, por via da manipulação dos léxicos que concretizam as 

propostas e as tornam nesse mesmo momento alienáveis.

›› Que uma tal alienação das tentativas esfuma a ideia de ‘possibilidade’, 

território criativo, em encenação cristalizada deste mesmo território, ou 

seja reverte as tentativas em léxicos que são fim em si mesmo, projecção 

de si como marca.

›› Que, nas suas diferenças e sobreposições, se visa nestas premissas 

quer o ‘design’ quer a ‘investigação’ – esta em primeiro lugar – ambos 

como pilares civilizacionais de uma cultura que genericamente podemos 

classificar como Ocidental (o Grande Rio de que falámos).

Sentimos como necessários, e urgentes, quer a tomada de consciência de como 

o design é agente na ordem actualmente dominante sem alternativa aparente, 

quer o ensaio de alguns vislumbres de ruptura. Debatemo-nos desde logo 

com dilemas que são antes de mais epistemológicos e metodológicos: como 

articular a questão na constelação dos saberes? Como definir princípos de 

pensamento e acção que simultaneamente incorporem e transcendam o ardil 

que se quer dissecar?
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Assumimos que o estudo desta patologia se insere legitimamente enquanto 

investigação em design, por via do estudo do seu campo, das suas 

ferramentas, da sua cultura e da sua missão social. Em 2013, o PhD Program 

in Design no qual esta investigação se insere lançava a linha de investigação 

“DESIGN FOR PERPLEXITY AND RISK” nestes termos:

This area proposes to address the major shifts currently occurring in 
the socio‑economical landscape, both on a global and local scale. It 
acknowledges the following: 
›› former social structures are changing: there is a need to interpret, 
translate and communicate these shifts as they happen. 
›› socio‑economic changes have brought a sense of perplexity in face 
of growing inequalities. This perplexity traverses the traditional roles of 
design, especially in its relations with consumer culture. 
›› communities at risk may, paradoxically, become the center for the 
emergence of a healthier template of cooperation and solidarity (Alvelos, 
2013a).*

Enquadramos a posição crítica que acabámos de expôr nesta linha, para a qual 

trazemos uma sua pragmatização em estudos de caso na cidade do Porto. 

As consequências podem ser apontadas às práticas projectual, pedagógica 

e investigativa, encaradas dentro e fora dos seus contextos formais ou 

convencionais. Ao envolver em crítica as práticas correntes do design e da 

ciência, esta investigação exige uma estratégia e uma metodologia específicas, 

que se apresentam no capítulo seguinte, e que partem de uma premissa 

prática que verbalizámos antes como “decifração intuitiva do prosaico”. Antes, 

apresentamos um glossário provisório dos termos que nos parecem para já 

transportadores dos operadores que temos em mãos:

GLOSSÁRIO, EPISÓDIO 1*

Falência, falha, equívoco, engano, logro. Falência evoca um engano 

voluntário e não uma circunstância fora de controlo. Tem uma etimologia 

próxima de falha. “Voluntário” e “involuntário” parecem aqui qualidades a 

ter em conta, jogando falência, falha, equívoco, engano, logro. Embora não se 

queira escrutinar responsabilidades fulanizadas, visa-se entender a natureza 

e as causalidades detectáveis ou implicadas nas insuficiências que temos em 

observação. 

Disfunção, avaria. Função significa interpretar, falar sobre aquilo que se 

conhece, desempenhando assim um papel. Defunto é o que já não fala e 

*
Nota de tradução:
Esta área propõe-se a abordar as principais 
mudanças que ocorrem actualmente na paisagem 
socio-económica, tanto à escala global como local. 
Ele reconhece o seguinte:
›› as antigas estruturas sociais estão em mudança: 
é necessário interpretar, traduzir e comunicar 
essas mudanças à medida que elas acontecem.
›› As mudanças socio-económicas trouxeram um 
sentimento de perplexidade face às crescentes 
desigualdades. Essa perplexidade atravessa os pa-
péis tradicionais do design, especialmente quanto 
às suas relações com a cultura do consumo.
›› As comunidades em risco podem, paradoxal-
mente, tornar-se centros de onde surgem modelos 
mais saudáveis de cooperação e solidariedade.

*
Faremos ainda mais 3 glossários. Em todos eles 
recorremos aos autores e obras de Brou (1900), 
Coromines (1973), Machado (2003), Neves (2001) 
e Houaiss (2003), em conjunto ou alternadamente. 
Não estamos a tentar uma definição completa e 
isenta dos termos. Estamos a servir-nos da etimo-
logia para indagar sentidos possíveis, escondidos, 
e que possam conferir uma afinidade mais precisa 
dos termos com este trabalho. Não obstante, 
optámos em geral por um registo de significado 
aberto embora em reporte directo e preciso à 
genealogia das palavras, sempre na procura de 
equilibrar o que temos como convicção e necessita 
de clarificação com o que temos simplesmente 
como associação de ideias e que pode ecoar no 
escrito e no leitor.
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portanto deixou de desempenhar – por si – um seu papel. O prefixo ‘dis’, do 

grego, pode significar separação, dispersão, negação, contrário, dificuldade, 

mau estado, desgraça, contrariedade, privação. Disfunção será então uma 

degradação da capacidade para uma fala, uma interpretação, um desempenho. 

Para este trabalho, será interessante perguntar se há disfunção e se ela está 

na forma original do dispositivo ‘design’, ou se foi resultado de uma avaria 

(estrago, prejuízo, dano) durante a sua viagem. O design é em si funcional e 

avariou-se, ou é disfuncional em si?

Caldo e magma. A palavra ‘caldo’ evoca temperatura – cálido – e também 

um ambiente orgânico. Trata-se de condições quentes, activas, comuns a 

vários ingredientes que propiciam um resultado e também uma progressão. 

A palavra, na Biologia, refere um ambiente que visa a observação controlada 

dos organismos que nele se desenvolvem. Nesta investigação, queremos 

contrapor-lhe um outro termo – magma: um caldo fora do controlo e fora 

da possibilidade da separação dos ingredientes, o que não lhe retira nem 

evidência nem papel. Socialmente, ‘caldo’ e ‘magma’ coexistem, sobrepôem-se 

e misturam-se. Podemos dizer que ‘caldo’ corresponde à tentativa de dar 

carácter de ‘projecto’ ao magma.

Domesticar. O acto refere-se à submissão dos animais selvagens ao controlo da 

casa – a domus. A palavra “dominar” está relacionada e refere-se à relação entre 

o dono da casa e o escravo. Podemos adoptá-la como o acto de submeter um ser 

e a sua ordem ou energia a uma outra externa, específica e pré-existente.

Decorar. No latim, remete para adorno e também decência. Da mesma 

origem temos decoro. Tomando as origens grega e indo-europeia, temos 

respectivamente referências a “dogma, paradoxo, ortodoxo” e “tomar, 

aceitar”. Trata-se então da acção de, pela forma, repetir o que já é aceite. 

Decorar é, de algum modo, dar forma e perenidade ao domesticado.

Charme, alienação. O encanto, a atracção, o fascínio, o magnetismo que 

certos seres exercem sobre outros tende a tornar-se uma “fórmula mágica, 

encantatória” (Houaiss, 2003), mas não já simplesmente no campo do 

mero usufruto estético ou sensorial. A magia da fórmula do charme tende a 

esconder a alienação – a transferência de propriedade – do mais íntimo da 

vítima, que fica assim alienada, sem posse dos seus sentidos e sensibilidades 

próprios, tornada estrangeira na sua própria humanidade, sem viver senão a 

núvem aromática do charme. Assim nos parecem actuar muitos processos de 

desenho e de comunicação carregados de evocações afectivas.
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Reprodução. Se produzir é fazer avançar, levar, conduzir, alongar, estender, 

fazer, cultivar, reproduzir é repetir estas acções, ou seja, conduzir, fazer, 

alongar de novo num mesmo sentido. Decorar é um modo de reproduzir. 

Segundo Max Haiven,* uma forma de tomada de consciência cultural e social 

é pensarmos o que estamos a reproduzir. Nesta formulação está implícito que 

reproduzimos sempre algo, mas omite-se o que não é reprodução em cada vez 

que fazemos, levamos, conduzimos, cultivamos.

Crise, crítica. As palavras têm a mesma proveniência. Remetem ambas para as 

condições, a capacidade e a acção de julgar, de decidir, de discernir, de separar. 

Um momento de crise é um momento no qual é necessário exercer uma crítica: 

um julgamento, uma decisão, uma separação que, mesmo sendo artificial, dá 

sequência a uma tensão. Podemos propôr que não deveria haver crise para 

quem não pode criticar decisivamente. Ou seja, a crise é uma simulação quando é 

empurrada para as pessoas que sobre ela nada podem decidir. Os críticos deveriam 

saber discernir e expressar quando e onde são autores e vítimas da crise. 

Manipulação. Refere tudo o que está ao alcance e é operável pela mão. Nas 

legiões romanas, manípulos eram unidades de 160 legionários, considerada 

a unidade de guerra cujo comando era viável directamente por uma mão e 

uma voz. Trata-se de promover condições de comando eficaz em prol de um 

objectivo ao qual os intervenientes directos são alheios. É acção com vista a 

um fim distante e desconhecido dos que não estão a manipular. O charme e a 

alienação são ferramentas muito usuais de manipulação.

Reversão. Operação de voltar a um estado primitivo, mas não no sentido de 

voltar ao “selvagem”, ao que não está domesticado. Refere, por exemplo, o 

voltar das propriedades aos antigos donos ou o pagamento de rendas por 

utilização de um bem. É voltar e reafirmar a ordem da propriedade. É a função 

de se alimentar a si próprio, desempenhada pelo status quo. 

Geometria. Embora queira dizer, literalmente, medida da terra, queremos usá-la 

em termos mais amplos, e referir as formas e posições relativas dos ingredientes 

que aqui queremos articular. As questões e as imagens que escolhemos 

para as abordar (por exemplo em camadas sobrepostas, em sequência, em 

profundidade) marcam já por si uma visão e uma posição geométricas.

Regeneração. A palavra deriva de ‘gerar’ e significa ‘dar vida nova’. Usámo-la 

como contraponto ao movimento de falência, de esmorecimento da vida, que 

apontámos. Não afirmamos que vamos exercer uma tal viragem salvífica, mas 

*
Cruzámo-nos com Max Haiven no curso desta 
investigação, numa open talk organizada pelo PhD 
Design em conjunto com UPTEC-PINC e Moving 
Cause, e transmitido pela Rádio Manobras. A di-
vulgação do evento e os seus podcasts podem ser 
consultados nos links abaixo:
https://www.facebook.com/
events/1507480806246418/
https://www.mixcloud.com/RADIOMANO-
BRAS/20160104_rm_maxhaivenopentalk1/
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comprometemo-nos a exercer um contributo, e estamos já a engendrar algo 

nesse sentido, não tanto no sentido da engenharia, mas mais no do ‘gerar’.

Sonho, promessa, projecto, possibilidade. O sonho não é sempre a 

“representação de sucessos imaginados dormindo” (Coromines, 1973). A mente 

projecta, a partir do que tem gravado em memória, articulações sobre as 

quais não temos controlo, e que podem ter expressões felizes ou dolorosas. 

Por sua vez, prometer remete ora para um compromisso muitas vezes escrito, 

ora também para indiciar boas realizações e sucessos. Entre o compromisso 

formal e o acto de indiciar sucessos, também este charmoso, o projecto – que 

tem afinidade etimológica com prometer e remete para o lançar para diante, 

expor, arquitectar uma ideia – deve posicionar-se com clareza, sob pena de se 

considerar, ele próprio, ou fora de controlo, como um sonho, ou ao serviço de 

algo que não se projectou, que não se expôs, à partida. Na crise da articulação 

e comunicação do projecto, a ideia de possibilidade poderá ser uma boa 

posição, não tanto enquanto expressão da probabilidade e da estatística, mas 

como classificador de base para a partilha do que está em sonho, promessa ou 

projecção.

•
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Metodologia

Neste capítulo trataremos de descrever a “máquina investigativa” que se 

montou. Enunciaremos os seus componentes, o seu papel e a sua inter-relação. 

Chamamos-lhe “máquina” porque ela conforma decisivamente resultados, 

o que não significa que estes venham a ser unos, unívocos, definitivos. Bem 

pelo contrário. Procura-se simplesmente abrir um caminho suficientemente 

sustentado e revelador para que possa ser valorizado e considerável por 

outros. Vemos esta montagem metodológica necessariamente como 

parte central do produto de uma investigação que, como é o caso, aponta 

essencialmente para as condições do estar e do agir, incluindo aqui o próprio 

acto de investigar. Na origem desta construção metodológica estão as duas 

questões-chaves enunciadas na intuição de partida, e que aqui recuperamos:

›› Como articular a questão – e a investigação – na constelação do saber 

e dos saberes?

›› Como definir princípios de pensamento e acção – no fundo toda 

a operação da investigação – que simultaneamente incorporem e 

transcendam o ardil que se quer dissecar?

COMPONENTES

Corpus 

A ‘questão’ reporta a um corpo articulado que resumimos da seguinte forma: 

uma geometria de ‘termos’ em evolução, cujo eixo é a relação entre criação 

experimental e espaço comum, estudada em uma geometria de experiências 

que apelidámos genericamente como ‘casos’, segundo uma ‘metodologia’ 

que aqui temos em montagem, concretizada tanto na condução do trabalho de 

campo como na organização deste ‘documento’ e no exercício de escrita.

Questão, Casos e Termos – Exposição, discussão e conclusão

Em fases embrionárias da investigação, a ‘questão’ tomou a forma de dilema 

aberto. Partimos de uma suspeita sobre a disciplina – ‘o design faliu’ – para 

nos dirigirmos ao quotidiano, pois tínhamos já incorporado a convicção de 
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que a disciplina é uma forma profissionalizada de um operar que é eminente 

e primordialmente humano, como reforçaremos na inscrição disciplinar. Então 

perguntámos: “O que está a acontecer com a criatividade em processo nas 

nossas vidas ordinárias? Como estamos nós a construir futuros nas nossas 

mentes e nos nossos gestos? Como é que o regresso aos nossos quotidianos 

pode contribuir para repensar a actividade do design?”. Um tal regresso foi 

concretizado com a evocação de experiências passadas e com trabalho de 

campo. São os ‘casos’. As intuições foram organizadas e focadas na forma como 

titulámos e iniciámos este documento, indicando um conjunto de ‘termos’ chave. 

Os ‘casos’ delimitam, sob a ‘questão’, o terreno sujeito a inquérito. Escolhemos 

um conjunto no qual os sintomas procurados se revelam de forma ao mesmo 

tempo análoga e complementar numa mesma cidade, o Porto. São experiências 

todas vividas pelo investigador e das quais emergiram as suas motivações. 

O conjunto será tomado globalmente e em sub-estruturas de interesses, 

valores e de modo de operar, correspondentes ou não a episódios e actores, 

subdivisíveis até ao “indivíduo”, ao “evento” ou ao “momento”.

Em ´termos’ definimos os conceitos pelos quais tornamos legíveis, 

manuseáveis e comunicáveis o inquérito e a investigação. 

As categorias são um instrumento quotidiano de atribuição de sentido ao 
mundo que nos rodeia. Elas são os elementos chave do código do analista. 
(Vala, 1986, p.101‑128)

Entendemos, ou substituimos, aqui, a palavra “categoria”, pelas palavras 

‘termo’ e/ou ‘conceito’. Assim, contrapomos à ideia de classificação a de uma 

posição geométrica de observação, indicada pelo termo ou conceito, à luz do 

que já descrevemos como um modo de operar próprio, no qual o exercício de 

escrita é um processo de esboço e re-esboço. No seu curso, continuaremos 

a fazer reforços, alterações e sumarizações do que, no processo de 

desenho-escrita, se vai evidenciando como melhor recorte do corpo, da posição 

de observação, e do apuramento da sua comunicação. 

O cruzamento dos ‘casos’ – abordados em modo predominantemente 

descritivo – e dos ‘termos’ – abordados em modo predominantemente 

exploratório, dará origem a uma ‘interpretação’. Ou seja, ‘casos’ e ‘termos’ 

terão tratamento em momentos autónomos e depois em ampliação, resultante 

do cruzamento dos acontecimentos relevantes dos ‘casos’ com a geometria em 

revisão dos ‘termos’.
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Na ‘conclusão’, a ‘questão’, os ‘casos’ e os ‘termos’ deverão sumarizar-se 

segundo um balanço do processo e dos passos dados, reportando às intenções 

e formulações iniciais, revendo e relevando o seu posicionamento quanto às 

suas consequências e utilidades possíveis, bem como quanto às questões 

abertas que se considerem merecedoras de continuidade.

Âncoras e estímulos teóricos externos

O trabalho recorre a pensamentos e obras de outros, como apoios, enzimas, 

contrapontos ou desdobramentos dos vectores em investigação, robustecendo 

a ‘decifração intuitiva do prosaico’ que enunciámos inicialmente. A sua 

presença é pontuada ao longo do documento, em função da substância em 

mesa, principalmente nos capítulos Termos, Metodologia e Interpretação. 

Fontes académicas, pensadores da contemporaneidade, ideólogos reverenciados 

ou malditos, elaborações, factos e fenómenos que captámos no trabalho de campo 

e nos media e que se mostraram reveladoras do status quo e dos seus efeitos, 

são matéria revertida para aqueles capítulos, e também para uma leitura da 

contemporaneidade. Na verdade, como não se alega peremptória e sumariamente 

que o design falhou, mas que o seu estado actual, incluindo as suas condições de 

produção prática efectiva, está imerso em falhas detectáveis no espaço comum 

contemporâneo para o qual contribuiu, necessitamos de tomar consciência desta 

contemporaneidade que nos insatisfaz, e levá-la sistematicamente em conta na 

evolução do escrito. No caso específico da Metodologia, cruzamos a singularidade 

deste trabalho com a literatura respectiva – quer aquela estrita da disciplina 

quer a das ciências sociais – no sentido de elaborar uma posição ética e um estar 

específico também perante o tempo que vivemos, no quotidiano e na investigação. 

Recorreremos ainda, no caso do design, a manifestos marcantes da sua história 

para dissecar um gene com o qual possamos dialogar. 

Em nenhum caso, no entanto, visamos reproduzir ou interpretar cabalmente 

as formulações originais das obras e autores referenciados. Queremos, antes, 

utilizar o que deles lemos em direcção à dissecação em curso, no processo da 

sua densificação.

Documento e Escrita

Já temos vindo a dar conta em como encaramos o processo de escrita como 

parte integrante da investigação. Na verdade, estamos a adoptá-lo como 
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ferramenta principal de descoberta. A escrita submete-se a uma ordem que 

não é cronológica quanto aos factos ou acções, mas é sequencial em termos 

do desdobramento, evolução e organização do pensamento e dos conteúdos 

tomados como relevantes. Como referimos no início, o escrito – em analogia 

com um esboço que se vai clarificando – vai sofrendo o seu apuramento, da 

intuição para a dissecação e da extensão para a síntese, ou seja, do apontamento 

leve e aberto para o traço carregado no esboço que não é desligável dos que o 

antecederam, e a leitura assemelhar-se-á mais à observação contínua de um 

processo do que ao percorrer sistemático de uma determinação. 

A ordem, visível no índice, deixa-se curto-circuitar por entradas de três tipos: 

›› comentários laterais, paralelos ao corpo principal do texto, destinados a 

reforçá-lo com contextualizações adicionais, a reportar a outras partes 

do documento, ou a identificar trilhos que se abrem e/ou fecham;

›› glossários de palavras que se vão evidenciando como âncoras do escrito 

em evolução, dissecadas a partir da sua etimologia.

›› um discurso de imagem que é simultaneamente um testemunho do 

percurso da investigação e uma camada significante que se oferece de 

modo aberto ao enriquecimento da percepção e interpretação dos temas, 

das suas incidências e do seu contexto.*

Metodologia

Trata-se de um discurso transversal que conduzirá a resultados específicos, 

como já afirmámos, enquanto apuramento de uma ética, de uma estratégia 

e das suas condições de execução. Estamos aqui a sumarizar a articulação 

dos componentes que compõem a investigação e o documento; faremos uma 

inscrição do trabalho em termos epistemológicos e metodológicos; seguiremos 

com a definição do ponto de vista do investigador e da investigação, a que 

chamámos ‘posição’; faremos um descritivo factual do processo; terminaremos 

com resumos da construção metodológica e dos fins da investigação. 

***

Repetimos o que afirmámos na abertura do capítulo: vemos esta montagem 

metodológica necessariamente como parte substancial do produto de uma 

investigação que, como é o caso, aponta essencialmente para as condições 

do estar e do agir na contemporaneidade, incluindo aqui o próprio acto de 

investigar e de desenhar.

*
Em “O Papel da Imagem”, ainda dentro do capítulo 
Metodologia, sustenta-se esta utilização que 
atribuímos à imagem. Não estão incluídas nesta 
camada da dissertação as imagens que são usadas 
no corpo principal como testemunhais dos factos 
em relato, como é feito, nomeadamente, na descri-
ção dos casos.
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INSCRIÇÃO DISCIPLINAR

Design, Investigação e Ciência

Serve-nos o pensamento de Nigel Cross (2007) para um primeiro posicionamento 

perante a investigação em design. Cross termina o seu livro “Designerly Ways 

of Knowing” com uma resenha histórica e uma organização sumária da relação 

entre design e ciência, em defesa da autonomia do design enquanto disciplina 

e enquanto área de investigação. Nela, o autor começa por estabelecer uma 

associação entre a exacerbação da racionalidade e da objectividade aplicada à 

actividade projectual3 e dois momentos históricos do do sec. XX – o Movimento 

Moderno nos anos 20 do século passado e o Design Methods Movement nos 

anos 60 do mesmo século – correspondentes a dois tipos de ligação entre design 

e ciência, respectivamente: a tentativa de desenhar “objectos científicos”, e a 

tentativa de estabelecer “processos científicos” no desenho. 

Interessam-nos dois aspectos desta organização. Por um lado, cada um dos 

momentos corresponde a circunstâncias específicas da história da técnica e 

do socio-político: a industrialização em invasão do quotidiano como sinal da 

maturação da revolução industrial (nos anos 20), e o emergir da computação 

na sequência dos desenvolvimentos técnicos que se aceleraram a partir da 

IIª Grande Guerra (no caso do movimento dos anos 60). Mas Cross não coloca 

em jogo a evidente transformação técnica, económica, social, cultural, que a 

micro-tecnologia, a socio-engenharia ou a neuro-ciência, entre outros avanços 

técnicos e científicos, introduziram nos dias de hoje, facto que não poderemos 

escamotear neste estudo, mesmo que seja por observação de impactos gerais 

ou indirectos, devido à evidente impossibilidade de abarcar todas estas áreas 

em detalhe.* Por outro lado, Cross estanca o campo da ciência nas ideias de 

objectividade e racionalidade enquanto operadores universais e de sentido 

único – sequências lineares de causa-efeito – retirando-lhe, ainda que por 

omissão, a possibilidade de ela, a ciência, conter em si a simultaneidade de 

possibilidades, o desconhecimento e a controvérsia. O autor adopta, pois, 

a exactidão da ciência como modelo, em detrimento da fenomenologia, da 

humanidade e da incerteza em ciência.** É nesta linha que Cross se refere ao 

apelo feito por Buckminster Fuller, ainda nos anos 60, à 

‘design science revolution’, based on science, technology and rationalism, to 
overcome the human and environmental problems that he believed could 
not be solved by politics and economics (Cross, 2007, p.119)***

3 Note-se que a palavra “design”, em inglês, refere a acção de projectar, extensível, por exemplo, às engenharias e à arquitectura.

*
Estamos perante um estágio técnico-científico 
inédito que alterou as circunstâncias de relação 
social, de criação, de produção, de difusão, de 
contacto quotidiano, de acesso à informação, de 
capacidade de proposta e das suas qualidades, e 
também que, no capítulo da preservação biológica 
do ser, alterou as expectativas de vida, por via das 
técnicas da medicina que, no entanto, se mantêm 
acessíveis apenas a uma parte diminuta dos 
humanos.
Acrescentamos que, em 2016, não detectamos 
nenhuma evolução drasticamente re-estruturante 
neste estágio técnico-científico, face aos últimos 
20 anos. Vemos, antes, a densificação/desdobra-
mento/apuramento/generalização/exaustão das 
descobertas que nos aparecem como disruptivas 
ou consumadas até aos anos 90 do séc. XX, das 
quais destacamos: o acesso ao comunicar e à in-
formação – pelos utilizadores mas também pelos 
provedores das infra-estruturas – cada vez mais 
ubíquo mas também menos claro; o acesso ao 
sampling e à edição, que se dispôe à distância de 
um dígito, mas que vai privando cada sample do 
seu contexto e da sua densidade, na sofreguidão 
do acesso; e, por outro lado, os meios de diagnós-
tico cada vez mais dependentes da imagem técni-
ca e menos da percepção intuitiva treinada; a cura 
cada vez mais precisa em termos moleculares ou 
geométricos mas mais dependente de condições 
técnicas/laboratoriais excepcionais. E também 
a mobilidade – do indívíduo e da economia – 
principalmente por via das telecomunicações e do 
transporte aéreo relativamente barato. 
Vivemos uma geo-política finalmente esférica, 
dominada pelo chamado neo-liberalismo, na qual 
parecem urgir e causar perplexidade os efeitos 
acelerados de um ciclo ‘precisão/promessa/gene-
ralização/imprecisão’, que dilacera a preservação 
individual e a geometria social num paradoxal 
progresso trágico.

**
A concepção usada por Cross para falar de Ciência 
– que eventualmente é a que trespassou esta 
época e estes autores – parece ser sistematica-
mente a das ciências exactas da era Newtoniana, 
o que reforça a nossa percepção intuitiva de que é 
esta, ainda, a ideia generalizada e mais operativa 
da ciência. 
Há um hiato de séculos entre este pressuposto 
e o que foi sendo pensando e concretizando na 
epistemologia e na filosofia da ciência. 

***
Nota de tradução:
‘revolução da ciência do design’, baseada na 
ciência, na tecnologia e no racionalismo, para 
superar os problemas humanos e ambientais que 
ele [Fuller] acreditava não poderem ser resolvidos 
pela política e pela economia.
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Esta posição radical de Fuller aponta uma insuficiência ou até uma desilusão 

com a economia e a política que também já expressámos, mas propõe 

combatê-la com aquilo que identificámos como um dos problemas de hoje: o 

logro que significa supor que a ciência pode validar a certeza absoluta, logro 

esse que Cross, talvez inadvertidamente mas em conluio com a vox populi, 

reafirma. Assumimos aqui outra posição, que é a de ter como ponto-âncora 

a pergunta e a dúvida, mesmo em ciência, mesmo em investigação e na 

investigação em design, como hoje nos aparece como evidente e exigido.

Em contra-ciclo, Cross nota como alguns dos autores da febre dos métodos 

projectuais dos anos 60 se desiludiram, na década seguinte, com a sua 

obsessão, e aconselharam mesmo o seu abandono.

I’ve disassociated myself from the field… There is so little in what is called 
‘design methods’ that has anything useful to say about how to design 
buildings that I never even read the literature anymore… I would say forget 
it, forget the whole thing. (Alexander, 1971, citado em Cross, p.120)*

In the 1970s I reacted against design methods. I dislike the machine 
language, the behaviourism, the continual attempt to fix the whole of life 
into a logical framework. (Jones, 1977, citado em Cross, p.120)**

As citações são auto-explicativas quanto à percepção de que os processos 

altamente racionalizados ou deterministas são impeditivos da especificidade e 

do contributo da actividade. 

Entrando pelos anos 80 e 90, Cross assinala uma divergência entre a corrente 

iniciada nos anos 60, que se anichou em alguns campos da engenharia e do 

design industrial, e uma outra que surge com a emergência de publicações 

regulares dedicadas à investigação em design que, independentemente do seu 

perfil “proto-científico”, começam a apontar diferenças entre design e ciência. 

E propõe uma sequência de interpretações possíveis da sua relação:

… scientific design refers to modern, industrialised design – as distinct 
from pre‑industrial, craft oriented design – based on scientific knowledge 
[e.g. materials science, engineering science, building science, behavioral 
science] but utilising a mix of both intuitive and non‑intuitive design 
methods. (…) design science refers to an explicitly organised, rational and 
wholly systematic approach to design; not just the utilisation of scientific 
knowledge of artefacts, but design in some sense a scientific activity in it 
self. (…) science of design refers to that body of work which attempts to 
improve our understanding of design through ‘scientific’ (i.e. systematic, 
reliable) methods of investigation. (Cross, 2007, p.122‑123)***

Em resumo: o design incorporando e dando forma útil ao conhecimento 

científico; o design pretendendo ser ciência; o design como objecto de estudo da 

*
Nota de tradução:
Desliguei-me deste campo... Há tão pouco nos 
chamados ‘métodos de design’ que diga alguma 
coisa útil sobre como projetar edifícios que eu já 
nem sequer leio a literatura... eu diria esqueçam, 
esqueçam a coisa toda.

**
Nota de tradução:
Na década de 1970, reagi contra os métodos de 
design. Não gosto da linguagem maquinal, do 
controlo comportamental, da tentativa contínua 
de meter o todo da vida num quadro lógico.

***
Nota de tradução:
...design científico refere-se ao design moderno 
e industrializado – distinto do projecto pré-
-industrial orientado para os ofícios – com base no 
conhecimento científico [por ex. ciência dos ma-
teriais, engenharias, ciência da construção, ciência 
comportamental], mas utilizando uma mistura de 
métodos intuitivos e não intuitivos. (…) A ciência 
do design refere-se a uma abordagem explicita-
mente organizada, racional e totalmente sistemá-
tica do design; não se trata apenas da utilização 
do conhecimento científico em artefactos, mas 
também do design como uma actividade em certo 
sentido científica em si mesma. (…) A ciência do 
design refere-se àquele corpo de trabalho que 
tenta melhorar a nossa compreensão do design 
através de métodos de investigação “científicos” 
(isto é, sistemáticos e fiáveis).
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ciência ou da própria investigação em design. Acolhemos a primeira e a terceira 

posições (nesta última, alertamos que a palavra ‘scientific‘ está entre aspas). 

Rejeitamos a segunda – cremos que de acordo com Cross – por esta ignorar a 

especificidade do design quer quanto ao seu modo de operar quer quanto aos 

seus produtos. É neste sentido que Cross avança para a defesa do design como 

disciplina, reclamando para ela uma cultura intelectual e um padrão de rigor 

próprios, não só equivalentes às ciências e às artes, mas também capazes de ser 

o seu elo de ligação. Não obstante, defende também que esta disciplina deve 

beber nos domínios da ciência e do conhecimento cuja história e escola são mais 

consolidadas, incorporando aquilo que para a sua progressão fizer sentido. 

Com estes pressupostos de equivalência e intersecção, propõe três tipos de 

fontes de conhecimento – as pessoas, os processos e os produtos – para 

apontar o campo disciplinar: uma capacidade humana natural que se 

manifesta desde a sua dimensão vernacular; um processo singular baseado 

na modelização, que é a sua “linguagem”; e um conhecimento histórico 

embebido nos próprios produtos. Em seguida propõe uma taxonomia da 

actividade de investigação em design: 

Design epistemology – study of designerly ways of knowing 
Design praxiology – study of the practices and processes of design  
Design phenomenology – study of the form and configuration of artefacts 
(Cross, 2007, p.125‑126)*

Esta proposta é parcialmente coincidente com as de Bruce Archer e Christopher 

Frayling. Archer define a investigação sempre em direcção à prática: “It can 

be useful to distinguish between research about practice; research for the 

purposes of practice; and research through practice” (Archer, 1995, 6-13). 

Por sua vez, Frayling refere-se a “art and design” e parece preocupado com 

precaver a confusão entre prática e investigação. A sua organização propõe: 

“Research into art and design” referindo o estudo da disciplina e dos seus 

feitos nos seus mais variados aspectos (históricos, políticos, técnicos…); 

“Research through art and design” referindo o estudo por via da práxis, 

no sentido de comunicar o que uma determinada prática tem de aplicável 

noutros contextos; “Research for art and design” referindo investigação a ser 

incorporada em objectos que são, em si, o resultado da investigação. Sobre 

esta última, Frayling manifesta especiais reservas por apresentar o risco de 

resultados pouco tangíveis ou replicáveis (Frayling, 1993-1994, p.5).

Archer induz uma observação da prática de um ponto de vista 

simultaneamente externo e contributivo, posição que adoptaremos e 

*
Nota de tradução:
Epistemologia do design – estudo de formas de 
conhecer específicas do design;
Praxiologia do design – estudo das práticas e dos 
processos de design;
Fenomenologia do design – estudo da forma e 
configuração dos artefactos.
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extremaremos, na medida em que estamos focados nos alimentos e nas 

consequências mais largos da actividade. Frayling parece pouco disponível para 

os aspectos menos domáveis ou, nas suas palavras, replicáveis, da investigação 

em design, ao mesmo tempo que, contraditoriamente, une arte e design 

num mesmo campo de investigação. Parece-nos esta união controversa e até 

impeditiva de uma especificação disciplinar, já que, ao mesmo tempo que lhe 

recusa uma dimensão não escrutinável, ignora no design uma missão e uma 

dimensão, vamos chamar-lhe ‘utilitária’, que o separa da arte. Assumimos 

antes a posição de Cross que, depois de situar a disciplina entre ciência e arte, 

traz para a sua taxonomia uma terminologia que tende a harmonizá-la no 

conjunto das actividades produtoras de conhecimento. 

Sobre tal taxonomia, o mesmo autor faz insidir um conjunto de predicados 

necessários à “boa investigação”, fundados no trabalho de Bruce Archer. Neste 

caso, optamos por usar a versão original de Archer:

Research is systematic enquiry whose goal is communicable knowledge:

›› systematic because it is pursued according to some plan;

›› an enquiry because it is seeks t find answers to questions; 4

›› goal‑directed because the objects of the enquiry are posed by the task 
description;

›› knowledge‑directed because the findings of the enquiry must go beyond 
providing mere information; and

›› communicable because the findings must be intelligible to, and located 
within some framework of understanding for, an appropriate audience.

(Archer, 1995, p.6)*

É lícito que se olhe para todo este cenário tendo em conta os atributos 

específicos da disciplina, aqueles que a recortam no conjunto das práticas. 

O próprio Cross as procurou definir: os designers lidam com “ill-defined 

problems”5; o seu modo de os resolver é focado na solução; a sua maneira de 

pensar é construtiva; eles usam códigos que traduzem requisitos abstractos 

em objectos concretos; eles usam estes códigos para ler e escrever na 

linguagem dos objectos (Cross, 2007, p. 29). No entanto, esta prática envolve 

fenómenos pouco conhecidos, como podemos deduzir observando casos de 

designers que, através de uma prática caótica, conseguem atingir resultados 

notáveis (Cross, 2007, p. 47). Isto não desmerece a importância nem do 

pensamento sobre o método nem da tentativa de sabermos mais sobre o que 

opera nessa caoticidade. Nela pratica-se a simultaneidade, em salto constante 

quer entre problema e possíveis soluções quer entre os níveis macro (o todo) 

4 “…enquiry…” e “…it is seeks t find…”: assim no original.

5 Assim no original. Podemos traduzir como “problemas mal definidos” ou “problemas que carecem de definição”.

*
Nota de tradução:
A investigação é inquérito sistemático cujo objec-
tivo é o conhecimento comunicável:
›› sistemática porque é perseguida de acordo com 
algum plano;
›› um inquérito porque procura encontrar respos-
tas para perguntas;
›› direccionada para objectivos porque os alvos do 
inquérito são definidos na descrição da tarefa;
›› direccionada para o conhecimento, porque as 
conclusões do inquérito devem ir para além do 
fornecimento de mera informação; e
›› comunicável, porque as descobertas devem 
ser inteligíveis para, e localizadas dentro de um 
quadro de entendimento compatível com, uma 
audiência apropriada.



55

e micro (as sub-questões e as suas potenciais relações), ao contrário da 

prática nas engenharias, na qual se procede ao desdobramento sequencial e 

fragmentário do problema até à exaustão, para dele em seguida executar uma 

síntese. No design, a solução emerge em forma de conceito – proto-modelo, 

esboço – que se constitui como guia de todo o processo de detalhe, 

articulando problema e solução (Cross, 2007, p. 78). Não há muito de certeza 

na emergência do conceito: há uma intuição, uma vontade, uma insistência 

curiosa, um treino, um sedimento de prática e de saber e, porventura, 

vertendo dos anteriores e de algo mais, um talento. Este modo de operar 

dá sentido à palavra ‘proposta’. O designer modeliza e propõe, colocando 

nessa proposta convicção, construção e intuição em pratos equivalentes. É um 

proponente político, poético, proto-técnico.

Disposição epistemológica I: campos, objectos, missão

Os pensamentos de Cross, Archer e Frayling, aparecem auto-imersos na 

racionalização teórica das definições e no campo estrito da prática disciplinar, 

admitindo interferência contextual meramente por via da evolução das 

circunstâncias tecnológicas e históricas que informam directamente a 

profissão. Queremos abrir e relevar as dimensões social e existencial, incidindo 

no feedback entre design e quotidiano. É a este e às qualidades da sua 

vivência que o design se destina em última instância, servindo-se de mais ou 

menos tecnologia, de mais ou menos ciência. É dele que deve retirar as suas 

consequências e fazer a sua crítica. Ou seja, consideramos necessário fazer 

um curto‑circuito crítico entre a disciplina e os quotidianos dos humanos e, 

de entre estes, os quotidianos dos praticantes da disciplina. Precisamos de 

conhecer o nosso tempo e como estamos a contribuir nele, e assim dar um 

sentido mais lato, propomos que político, à disciplina. 

Em nossa opinião, a crítica requer alguma radicalidade, como contraponto à 

sua escassez ou pelo menos pouca visibilidade. No entanto, defendemos que 

uma tal radicalidade não reside na hiper-racionalidade – como apontava Fuller 

– pois essa apresenta-se como uma das causas dos problemas que apontámos. 

A linguagem-máquina, a tentativa de dominar os comportamentos e a vida 

num quadro lógico, como referia Christopher Jones, resulta em frustração. 

A “máquina” que propomos é de um outro tipo. Num momento em que as 

presunções de certeza cercam a maioria de nós humanos num modo de 

vida estreito e resignado, precisamos de testar a abertura das experiências, 

das estratégias e dos métodos. Para o fazer de forma substancial, podemos 
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olhar para a especificidade do design, mas também para escolas “de ciência” 

mais consolidadas, como sugere Cross, e retirar de ambas o que em cada 

investigação faz sentido. É o que propomos fazer, olhando para as Ciências 

Sociais e para a Filosofia. As primeiras, e também a Epistemologia, como 

guias de inscrição e solidificação da acção; a Filosofia como validação de um 

contributo alicerçado na escrita, nas palavras, nos conceitos, na relevância 

do ser, do pensar, do estar e do falar; ambas encaradas como enriquecedoras 

de um desempenho disciplinar que não é nem da Filosofia nem das Ciências 

Sociais, nem porventura da Ciência.* Quando acolhemos a expressão “Scientific 

Design” foi neste sentido restrito, em termos metodológicos, de acção e de 

resultado: o design enquanto reconfigurador de conhecimento, aberto ao que 

se dipõe, específico no seu rigor e no seu modo de dispor.

Por outro lado, não podemos incluir-nos verdadeiramente numa “Ciência 

do Design”. Este papel caberá mais aos cientistas sociais, aos filósofos, aos 

psicólogos, aos semiologistas. Mas podemos usar as mesmas características 

que distinguem a nossa prática para contribuir de modo singular para um 

corpo de conhecimento sobre e para a disciplina. E nesta frente servem-nos as 

características indicadas por Cross para aclarar aquelas desta investigação: 

›› Nesta dissertação, estamos a lidar com um problema mal definido e 

adoptamos isso como condição. A navegação no indefinido – no ainda 

não definido e no indefinível – requer que se activem e expressem 

versões menos dominadas do pensar e do comunicar, em respeito quer 

pelo objecto quer pelo receptor/utilizador, que merece partilhar a dúvida. 

No entanto, não abdicamos de definir o âmbito e o carácter do problema: 

estamos a incidir na relação entre a disciplina e as suas consequências 

no humano, a partir das suas manifestações quer na experiência do 

investigador quer nos trabalhos de campo levados a cabo. 

›› Estamos focados na sua solução de maneira construtiva, embora 

reconheçamos que podemos apenas ambicionar um esboço – 

desejavelmente a par de outros e porventura muito em breve descartado 

por um traço mais iluminador e completo. Seguramente abdicaremos 

de uma dissecação prévia e total do problema já que, na estratégia 

própria da disciplina, esta não é condição necessária para dar início a 

proto-soluções ou traços gerais definidores. O esboço é um emergir 

possível, em forma, do diálogo entre problema e solução. Nada obstará 

a que o esboço se transforme perante dissecações e desdobramentos 

futuros, mas isso não lhe retira nem a utilidade nem a pertinência. 

*
Reconhecendo a inoportunidade e a incapacidade 
para debater aqui o tema em detalhe, levantamos 
e assumimos a hipótese de que deveríamos en-
carar seriamente a palavra “conhecimento” para 
abarcar o conjunto das actividades que, de um 
modo sustentado e continuado, vão sedimentando 
a herança humana do saber e que hoje vão sendo 
reclamadas apenas pelo mundo académico, que 
tanto é confundido quer com ‘ciência’ quer com 
‘conhecimento’. Archer apropria para o design 
a palavra “knowledge”, e não “science” nem 
“academy”.
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›› Usamos códigos para traduzir abstracções em objectos concretos e 

lemos e escrevemos na linguagem dos objectos. Mas, neste caso, é 

necessário precisar as suas naturezas. Por um lado, estamos a fazer 

investigação em design, e não a exercer a profissão. O objecto a 

produzir por esta investigação é uma observação, uma articulação, e 

quanto muito, uma crítica, concretizados neste documento num estado 

digamos que madrugador. Passe o simplismo, dissemos que o problema 

precisava deste tipo de objecto tal como diríamos que precisamos de um 

tabuleiro e pinças de modo a dispor a rã que encontrámos, para discernir 

possibilidades de dissecação, sabendo que, em estágios mais avançados, 

alguém lhe ajustará a posição e requisitará objectos afiados, precisos e 

manuseáveis para a dissecar. 

Por outro lado, o esboço emerge e aplica-se aos estudos de caso não só como 

estratégia de concretização e operacionalização, mas também como destino 

primeiro. E ele não é obrigatoriamente replicável, pelo menos na sua totalidade: 

… because Action Research is pursued through action in and on the real 
world, in all its complexity, its findings only reliably apply to the place, 
time, persons and circumstances in which that action took place. It is thus 
difficult and dangerous to generalise from action research findings. That 
is why orthodox scientists, in particular, are so suspicious of it. The Action 
Research investigator therefore has to keep it clear in his or her own mind 
that the investigation is necessarily situation‑specific, and usually non‑ 
objective. (Archer, 1995, p.12)*

Não obstante esta observação de Archer – que aliás bebe no ‘dilema da 

posição do investigador’ dissecada exaustivamente nas metodologias das 

ciências sociais – perguntamos: em que é que este objecto-esboço-emergente 

que temos em mãos é útil para outras observações e outras críticas? 

Avançamos desde já que, em sintonia ou rejeição, tal utilidade existirá pelo 

menos em termos comparativos com outras abordagens disciplinares e outras 

circunscrições geo-sociais. Além disso, estamos muito distantes da presunção 

da existência de Uma Resposta, mesmo nesta circunscrição. Estaremos mais 

perto de um abrir caminho através da revelação e sensibilização para os 

fenómenos, bem como para o encorajamento ao pensamento autónomo e 

crítico de cada ente sobre eles. Neste caminho podemos contribuir tanto para 

o recorte da emergência como para a definição de disposições de dissecação 

possíveis e úteis noutros contextos.

Resumindo, o gesto essencial que aqui propomos é o de dispor o design na mesa 

de operações. O modo como o dispomos pode ser descrito do modo seguinte: 

*
Nota de tradução:
... dado que a Investigação-Acção é perseguida 
por meio de acções dentro e sobre o mundo real, 
em toda a sua complexidade, as suas descobertas 
só se aplicam com segurança ao lugar, ao tempo, 
às pessoas e às circunstâncias em que essas 
acções ocorreram. É, portanto, difícil e perigoso ge-
neralizar a partir dos resultados da Investigação-
-Acção. É por isso que os cientistas ortodoxos, em 
particular, desconfiam tanto dessa generalização. 
Por conseguinte, o investigador nestas cisrcuns-
tâncias deve ter em mente que a investigação é 
necessariamente específica da situação em estudo 
e frequentemente não objectiva.
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Quando propomos que é necessário olhar para o o design enquanto 

parte activa nos problemas que detectámos no humano, visamos a sua 

‘epistemologia’ e a sua ‘praxiologia’, colocando o foco na sua consequência, 

e proporcionando, por esta via, um feedback que consideramos necessário.* 

Os estudos ‘da forma e da configuração dos artefactos’, nas palavras de Cross, 

aparecerão neste trabalho como instrumentais, ao serviço das duas primeiras, 

como sinais que alimentam a corrente do feedback. Mas é ao quotidiano, e não 

às coisas físicas, que se dirige primeiro o nosso ‘desempenho fenomenológico’, 

que está circunscrito aos casos e não tem replicabilidade obrigatória. Queremos 

fazê-lo em esboço, guiados por conceitos, mas com espaço para re-traçar 

no esboço, pois assim o exige o lidar com o complexo e o mal definido, para 

o qual é necessário encontrar uma linguagem. Nesse sentido, empatizamos 

e recorremos aos ramos da produção do conhecimento cuja componente 

socio-cultural, linguística e necessariamente especulativa é mais pesada.

Nesse sentido, em resposta à pergunta ‘o que estamos, de facto, a desenhar 

enquanto designers?’, colocaremos a hipótese de responder segundo uma 

ideia mais alargada do que a de artefacto num sentido corrente – a ideia de 

´dispositivo’ – e por essa via alargaremos o espectro da ‘forma e configuração 

dos artefactos’ até à linguagem e às estruturas de relação e de poder. 

Poremos nessa altura à prova, no nosso desempenho, o que é que esta nossa 

capacidade humana natural, cuja linguagem é a modelização, tem para 

apresentar como legado histórico e como apontamento de futuro. 

Fizemos a intersecção – aplicada a esta investigação e à sua finalidade – 

entre as características próprias da actividade do design e a especificidade da 

contribuição da disciplina para o conhecimento. Pensamos que estamos em 

acordo com a expressão “Designerly Ways of Knowing”, na qual Cross inclui, 

na palavra “knowing”, o fazer, o pensar e o comunicar o que se fez, sabe, mas 

também sente e intui. É acolhendo o salto multi-direccional entre evidências 

dos vários tipos – definidas, indefinidas, indefiníveis – e a sua comunicação 

que interpretamos agora os predicados a atribuir à investigação (Archer 1995, 

p. 6, como citado antes) no sentido de a validar como tal.

Disposição epistemológica II: modos e ferramentas de solidificação

O plano que apresentamos é esta metodologia. Ela começou por ser intuída, e 

ganha contornos definidos na medida do avanço conjunto dos componentes 

principais da investigação: o trabalho de campo, o estudo e a escrita. O plano 

é sistemático antes de mais pela insistência da presença nos casos e nos 

*
Nesta linha de disposição, cabemos também no 
“about” e no “for the purpose” de Archer, bem 
como no “into” de Frayling. O “through” de 
ambos é polémico no sentido em que estamos a 
investigar e não a praticar, embora sintamos que a 
fronteira se esbate neste trabalho.
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problemas, incorporando deles e neles os incidentes e as evoluções dessa 

continuidade. No entanto, recusa a obsessão da sistematização na medida 

em que ela seja impeditiva quer da presença quer de um “viver” intuitivo e 

aberto dos casos e dos problemas: viver até à saturação como guia de riqueza 

e abrangência do trabalhos de campo; viver conscientemente, mesmo que no 

erro, como exercício de pensamento; partilhar essa consciência na medida em 

que os vários íntimos envolvidos o tornem viável e legítimo. Tomámos como 

referência, mas derivámos, como já se vê, em relação ao que as ciências sociais 

definem como Observação Participante, e mesmo em relação a uma sua versão 

mais envolvida, a Observação Militante… 

…uma participação que se situaria mais ao nível do organizador político, do 
agitador social (no sentido mais nobre desta expressão já gasta) ou do “peixe 
na água” para retomar a metáfora chinesa adequada. Assim, acção e investi‑
gação associar‑se‑iam no intuito de melhorar o conhecimento e de contribuir 
para a mudança. (Stavenhagen, 1975, citado em Esteves, 1986, p.270)

A deriva é em direcção a um esboço de ‘viver com’ cuja tomada de consciência 

e comunicabilidade é tomada depois ou durante, mas nunca condicionada 

antes por dogmas metodológicos ou objectivos não declarados, pois isso 

desequilibraria e inquinaria aquele “viver com”. 

Mas – digamo‑lo directamente – é um método violento. Violento, para 
quem começa a ser observado; violento, para quem observa. É uma relação 
onde a suspeita etnocêntrica é normalmente introduzida. E, para acabar 
com a suspeita, o investigador de campo é ritualmente introduzido, pelo 
grupo que estuda, dentro desse mesmo grupo. (Iturra, 1986, p.157) 

Neste processo, que é um ‘estar e agir’, dois cuidados simétricos são essenciais: 

que a investigação não sabote – presumida e precipitadamente – o ritmo, as 

condições, os desejos, os termos próprios dos contextos nos quais ‘vive com’; 

que os casos não sabotem a investigação, fazendo-a viajar – e ao investigador 

– em direcção à sua ilegitimidade.*

Estamos assim perto de uma Fenomenologia – de um reporte à especificidade 

dos fenómenos em ambiente não controlado – evitando nela um qualquer 

determinismo do investigador, julgado portador de uma verdade ou de 

um ponto de vista privilegiado. Estamos a colocar em causa os métodos 

presumidos de cura, como meio de nos dirigirmos à cura ela própria.

O plano é sistemático, em segundo lugar, porque a experiência é conduzida para 

uma articulação de conceitos num pensamento e numa escrita que acontece, 

*
“Como etnógrafo, vou, permaneço, conheço a 
realidade a partir dos meus olhos que também 
estudo. Descrevo práticas destituídas de classifi-
cação ou preconceito. Lanço hipóteses a partir dos 
dados. As presenças vão paulatinamente à procura 
das peças que faltam no puzzle, até que se “fecha 
o terreno”. Regresso para me apoiar na teoria que 
já existe. Analiso. Digo o que foi.”

Revemos o nosso trabalho de campo nesta nota 
tomada das palavras do investigador Luis Fernan-
des em sessão de esclarecimento no ano curricular, 
mas com ressalvas: a presença foi por dentro, 
foi vida, o que implica uma auto-etnografia, com 
os riscos inerentes, desde a maior dificuldade da 
isenção até à contaminação de um quotidiano que 
se presume, em investigação, pautado pela regra 
e a ordem. Em contrapartida, a errância e a trans-
versalidade que se viveram enriquecem o processo 
se nelas formos suficientemente exaustivos e 
curiosos, e tornarmos clara a diferença entre facto 
e juízo, entre presunção e especulação. 
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como dissemos, em continuidade e em salto com/entre o trabalho de campo. 

Procedemos a um esboçar e a um re-traçar sobre o esboço (na verdade, também 

apagámos alguns traços e deitámos alguns esboços, ou partes deles, para o lixo). 

E esta acaba por ser, em última instância, a forma do inquérito, visando uma 

problematização e um nível de resposta em apuramento. 

Propomos que este plano e este inquérito sejam válidos para a produção de 

conhecimento. Tomamo-los em direcção a um inventário articulado, referente 

aos objectos produzidos e de estudo, às vivências e aos conceitos adoptados, 

e reportável ao que deles se demonstrar como observável, comparável ou útil 

em preocupações análogas. Reforçamos o seu carácter volátil e transitório, mas 

também que o processo contém implícitos em si componentes de verificação, 

quer por via da ausência de intermediação em relação aos fenómenos, quer 

por via do auto-escrutínio do processo de escrita alicerçado numa articulação 

explícita – geometria – dos conceitos e dos casos que é matriz de análise interna 

e de verificação por outros. Não obstante, a verificação cabal é impossível 

mesmo em ciência (Popper, Kuhn, Lakatos e outros), o que desautoriza a lógica 

da verificação como objectivo último (Almeida, Pinto, 1986, p.68). 

A honestidade intelectual não consiste em abrir trincheiras ou estabelecer 
uma posição, comprovando‑a (ou ‘probabilizando‑a’) – a honestidade 
intelectual consiste antes na especificação precisa das condições em que 
um indivíduo está disposto a desistir da sua posição. (Lakatos, 1999, p.10)

A investigação é sempre, em parte, especulativa. Neste caso, assumimos essa 

camada especulativa como ingrediente-chave contributivo para a emergência 

de alguma ruptura e avanço. E, mais do que isso, ou em primeiro lugar, a 

investigação ambiciona – na abertura da sua posição, no empenho da presença 

e na disponibilização de experiência, de habilidades e por vezes de silêncios – 

acolher tanto como contribuir para o quotidiano de ‘outros’ reais, existentes, 

começando pelos companheiros de acção e avançando até à ‘cidade’, que são 

entes porventura indiferentes ao design e à ciência, embora por eles em parte 

moldados. E, neste sentido, a investigação já está a ser comunicada antes da 

sua conclusão. O presente documento visará outras audiências, a começar 

pelos actores-colegas da disciplina – praticantes, pedagogos, investigadores 

– para os quais acreditamos estar a desenvolver os quadros de leitura 

suficientes para lhes permitir um posicionamento próprio. Para todos tentamos 

ser claros quanto ao tipo de dados e conhecimentos que estamos a veicular: 

testemunhais, lógicos, intuitivos, especulativos, ganhando assim legitimidade 

para não abdicar de nenhum deles. 
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Repetimos: visamos simplesmente abrir caminho através da revelação e 

sensibilização – acrescentamos ‘sustentada’ – para os fenómenos, bem 

como para o encorajamento ao pensamento autónomo e crítico de cada ente 

sobre eles. As nossas condições de insistência ou desistência de uma posição 

começam e acabam aqui.

***

A inscrição de carácter disciplinar que acabamos de fazer reporta à primeira 

pergunta formulada – como articular a questão na constelação do saber e dos 

saberes? – que resumimos agora da seguinte forma: 

Para proceder à sua auto-crítica por via da investigação, propõe-se como 

hipótese que o design olhe as suas reverberações mais largas e perenes no 

quotidiano dos humanos, e que o faça segundo seu modo próprio de operar. 

Nomeadamente:

›› que se sirva do seu treino de navegação em problemas indefinidos para 

empreender um processo de descoberta que evita a definição exaustiva 

e determinista como substituta do problema;

›› que se aproxime dos quotidianos e dos usos efectivos como fonte 

primária da sua acção, da sua investigação e da medida do seu retorno. 

Nesse sentido, que beba das metodologias das ciências sociais aquilo que 

considerar aportável para informar a experiência, a sua configuração, a 

sua vivência e a sua leitura.

›› que se fixe desde cedo em intuições-conceitos-esboços – como tal aptos 

ao seu sucessivo apuramento – como guia de desenvolvimento de 

modelos que são re-articulações do problema impregnadas com a sua 

vivência;

›› que abra esse seu processo de esboço ao sucessivo re-esboço em 

acolhimento e diálogo com os compartes quotidianos, na medida em que 

isto signifique uma sensibilização e uma dignificação da vida de todos.

O modelo neste caso refere-se a geometrias – de termos, de casos, de 

qualidades, de estados – que vamos identificando como protagonistas de um 

status quo e como possibilidades da sua revisão ou regeneração.

Por último, existe uma contradição entre a abordagem fenomenológica que 

propomos e esta ideia de modelo, já que a Fenomenologia parece reservar‑se 
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em relação à replicabilidade e o modelo visa a replicabilidade. Esta contradição 

ajuda-nos a apurar o recorte do objecto. As geometrias são variáveis quer 

quanto aos seus pontos nodais – na sua identificação, validade, força, posição 

– quer quanto às tensões que geram entre si. A replicação de tais geometrias 

é, a acontecer, mutação e/ou apropriação. Este trabalho destina‑se 

(oferece‑se) à mutação e à apropriação.

POSIÇÃO

Movimento para um ponto de vista e suas qualidades

Na proposta inicial desta investigação, argumentámos que o contributo da 

criação pode ser indagado de novo através da experimentação do seu ritmo, 

duração, valências e geometria no espaço comum, no espaço da relação com 

o outro, qualquer ‘outro’. Propôs-se que, nessa experimentação, o ritmo é 

indefinido, a duração longa, as valências variáveis e a geometria próxima. 

Preconizava-se aplicar estas qualidades a uma prática continuada de 

etnografia urbana – revertível em mais-valias de interpretação e capacitação, 

a devolver ao meio original e passível de inspirar contextos relacionáveis – 

como estratégia de contribuição para o sentido cidadão e a proficiência da 

acção criativa, em direcção a um estado mais original e prolífero da ideia de 

“possibilidade”. Ou seja, estas qualidades – ou a sua ausência – aplicam-se 

tanto à investigação ela própria como às actividades em que nos envolvemos 

em campo. Abarcamos agora estas qualidades numa ‘posição’ – um ponto de 

vista que corresponde a uma ética – como qualidade primeira que viabiliza a 

libertação das que a precederam. Queremos assim responder à segunda das 

duas perguntas que lançámos como mote desta definição metodológica: ‘como 

definir princípios de pensamento e acção que simultaneamente incorporem e 

transcendam o ardil que se quer dissecar?’

É certo que a circunscrição do curso, a formação do investigador e a sua 

experiência prática gravitam em torno do design. No entanto, para que o 

terreno disciplinar do design se liberte das suas circunstâncias pontuais, deve 

recuperar terrenos originários, nos quais se confunde quer com as restantes 

disciplinas projectuais, quer com uma actividade intrinsecamente humana – a 

que Cross chama “vernacular” – quer, em limite, com o próprio quotidiano. 

Podemos enunciar o gesto metodológico geral que se ensaia como ‘um passo 

atrás na ordem presumida das coisas’. Este ‘atrás’ remete primeiro para a 
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distância, para a procura de uma posição na qual as geometrias estabelecidas 

possam ser observadas como estruturas artificiais sobre o magma das coisas, 

e pressentir este magma como que de novo. Só então se implica também uma 

abordagem ao tempo, reconhecendo outras geometrias que foram ou poderão 

ser, e a sua relação com o magma. Se considerarmos as actividades humanas 

em funcionamento de cruzeiro – incluindo o design e a academia – como um 

território ‘dentro’, o ‘passo atrás’ é uma tentativa de salto para uma posição 

‘fora’, é parte da investigação, e constitui, de facto, o cerne da sua condição 

experimental.

O design como disciplina é uma construção recente*. No entanto, o contexto 

histórico que lhe deu origem sofreu uma tal transformação, por via acelerada 

das condições económicas, produtivas, tecnológicas, sociais, que podemos 

perguntar da sua adequabilidade e da sua obsolescência. Responder implica 

trespassar para além da disciplina. Design como interface humanizador entre 

técnica e quotidiano? Design intérprete criador do quotidiano? Talvez. Mas a 

palavra condiciona desde logo o pensamento. Escolhemos ir mais longe (ou 

mais atrás), abolir ainda que temporariamente o termo ‘design’ e focar a 

atenção numa tensão no magma que identificamos como instância anterior – 

relação entre criação e espaço comum – na qual procuramos impactos e razões 

que informem uma revisão crítica das práticas.

O ‘passo atrás’ implica agir ‘fora’ das estruturas disciplinares. O ‘passo atrás’ 

comprometido ‘dentro’ implica uma conexão com as estruturas disciplinares. 

Em resposta, elegemos dois modos extremos de funcionamento: 

›› a aproximação à Filosofia – o exercício de definição de conceitos e 

dissecação dos seus termos exercido por um não-filósofo – enquanto 

estratagema ou tentativa de acesso à densidade que precede os signos 

e os modelos, mesmo que através deles mas necessariamente enquanto 

âmbito do seu questionamento. É simultaneamente a procura dos 

‘dentros’ escondidos ou esquecidos – e nesse sentido tendentes a um 

‘fora’ – e a procura de alicerce em ‘foras’ que se pressintam e acolham 

como necessários.

›› o estar no quotidiano tangível enquanto colecta directa de 

matéria-prima, exercício de sagueza de observação e desenvolvimento 

de percepção, feitos com e para o corpo, com e para o ambiente natural 

e social. Um estar que, como já vimos, tende a transitar da posição do 

etnógrafo para a do habitante, a do emerso, e também a do diletante.

*
Referimo-nos obviamente ao design paulati-
namente instituido como profissão e disciplina 
a partir do advento da era industrial, e não 
ao design enquanto palavra tradutora de um 
operador humano ancestral que se manifesta nos 
produtos também ancestrais que povoam o nosso 
quotidiano, nem à sagueza informal de reconhe-
cimento de novas funções e significados para o 
que existe, e nem mesmo à actividade projectual 
“pré-industrial”.



64

Na combinação dos dois modos, procura-se a proximidade ao que é e acontece, 

e a libertação da leitura intuitiva, ambas como enzimas de emancipação. 

Ao privilégio dos acontecimentos correspondem instrumentos como o 

inventário ou a lista, que são partilhas tanto quanto possível omissas do 

risco da interpretação. À libertação da intuição corresponde a constatação 

preserverante e humilde da transitoriedade das hipóteses e das concretizações 

e, em última instância, da predisposição para a abundância de possibilidades 

no espaço que nos intermedeia. 

Mas, ao contrário do que eventualmente poderá a estar a ser induzido, não 

estamos tão longe da ciência tal como ela teoricamente se enuncia. Trata-se 

de etnografia, observação e disposição rigorosa porque aprofundada dos 

dados e da sua reverberação no corpo da investigação. Mas encarados como 

vida e não como procedimento, apropriados para uma subversão e uma 

regeneração da vida por via da vida.* Esta é a militância – reconhece‑se que 

pouco ortodoxa – disposta a encarar o silêncio ou a dúvida como resultado 

possível, o pudor em relação ao legível como táctica contra a domesticação 

da criatividade, a evidenciação do cinismo da palavra e da imagem como 

desafio à certeza. Trata-se, em suma, de um labor de descoberta de linguagem 

e das condições da sua partilha como tentativa de ruptura de um ciclo 

vicioso de contaminações estruturais artificiosas e subreptícias. Exercício 

pura e simplesmente humano e ancestral, à procura da sua concretização 

temporal, temporária, circunstancial. O chão deste labor resume-se numa 

expressão: o ‘estado de indagação’. Desdobramos este estado em proposições 

constituintes:

1 O estado de indagação é componente essencial da existência humana, 

é força motriz de proposição, realização, transformação e, em última 

instância, de dignidade existencial individual e colectiva.

2 A origem da indagação é simultaneamente interna e externa aos entes.

3 A criação emerge do estado de indagação.

4 A indagação implica uma dose de não formulação, pois inside por 

natureza em factores que escapam a qualquer tradução linguística ou 

domínio determinista. Em acordo, as emanações do estado de indagação 

são apenas parcialmente formuláveis.

5 A resolução de um ‘estado de indagação’ não pode anular esse 

mesmo estado – de facto e potencial – sob pena de cercear o próprio 

ser individual e colectivo. Ou seja, trabalhar neste estado implica a 

*
O movimento pode ser considerado suicida, mas 
também um contributo especulativo que é legíti-
mo e relevante enquanto procura de ampliação do 
corpo do que se conhece.
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pacificação, consciência e usufruto da sua perenidade em lugar da 

urgência da sua anulação numa resposta definitiva.

6 O rigor e a profiquidade do estado de indagação residem e dependem 

da activação contínua, precisa e insatisfeita da pergunta. Essa activação 

é rigorosa também no sentido em que incorpora conscientemente o que 

não é definível ou formulável, e encontra para eles lugar na linguagem.

Este é um estado de consciência, exploração e subversão. Um estado de 

proposição experimental, capaz de erro sem culpa, capaz de canalizar e 

incorporar a descoberta, capaz de agir sem se tornar refém da sua formulação 

e do seu efeito, capaz de se focar em profundidade num estado e num espaço, 

o ‘espaço comum’, como desenvolveremos.

É neste pressuposto que a acção global de investigação se configura 

e desenvolve, levando actividade experimental e aparentemente não 

consequente a par de actividade criativa com vocação de impacto directo, 

das quais se procura extrair escrutínio tanto das suas dimensões formuláveis 

como das suas ilegibilidades. Na verdade, queremos tomar a consciência e a 

preservação das ilegibilidades como eixo metodológico no qual se equilibram 

a canalização de impactos e descobertas com a preservação do estado de 

indagação.

O ‘passo atrás’ define uma posição e um estado que ‘apanha’ o ritmo 

indefinido, a duração longa, as valências variáveis, a geometria próxima, num 

espaço que, sendo comum, podemos classificar como de intimidade, não no 

sentido da exlusividade e do fechamento, mas sim no sentido oposto, o do 

vazio-promessa, habitado pelo silêncio, enzima de proposta e de dúvida, 

prolongamento e âncora da indagação. São qualidades que propomos rever 

na prática criativa e investigativa, tal como avançámos no início. Recorremos 

agora a dois autores e conceitos para suportar e apurar esta posição: 

Geometria: ‘dentro’, ‘fora’, ‘dobra’

Quando contactou com o presente trabalho em curso*, Wenceslao Oliveira6 rela-

cionou-o com o conceito de ‘dobra’, segundo Deleuze (1988). Não nos sentimos 

em condições de estabelecer uma correspondência rigorosa entre o ‘dentro’ e 

‘fora’ que aqui definimos e o pensamento de Deleuze. No entanto, servimo-nos 

6 Oliveira Junior, W. M.. Conversa informal em Março de 2015. As referências a este investigador reportarão, em geral, a conversas 

informais tidas entre Março e Julho de 2015.

*
Em Março de 2015, este projecto cruzou-se com o 
investigador Wenceslao Oliveira Júnior, por ocasião 
da sua estadia no Porto, dedicada ao projecto 
“Construções em Trânsito”, organizado pelo Ser-
viço Educativo da Fundação de Serralves. Perante 
a afinidade de preocupações de investigação, 
dedicámos o tempo possível a diálogos explora-
tórios, a partir do binómio ‘dentro’ e ‘fora’, então 
germinado nesta investigação.
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dele para apurar a posição e a geometria que temos em mãos. O autor vai em 

sentido contrário à via cartesiana – simplificável metaforicamente enquanto o 

alinhamento da matéria numa linha recta e o escrutínio da alma numa grelha 

ortogonal – quando diz que precisamos de uma criptografia para enumerar a 

matéria e para decifrar a alma e, também, quando apresenta, por contraposição 

à tentativa de chegar a uma finitude – ao ente recortado e mensurável – a flui-

dez da matéria na sua textura infinitamente porosa: força em lugar de massa, 

que penetra os corpos todos e os torna inseparáveis:

un corps flexible ou élastique a encore des parties cohérentes que forment 
un pli, si bien qu’elles ne se séparent pas en parties de parties, mais plutôt 
se divisent à l’infini en plies de plus en plus petits qui gardent toujours une 
certaine cohésion. Aussi le labyrinthe du continu n’est pas une ligne qui se 
dissoudrait en points indépendants, comme le sable fluide en grains, mais 
comme une étoffe ou une feuille de papier qui se divise en plies à l’infini ou 
se décompose en mouvements courbes, chacun déterminé par l’entourage 
consistant ou conspirant. (…) L’unité de matiére, le plus petit élement de 
labyrinthe, est le plie, non pas le point qui nést jamais une partie, mais une 
simple extrémité de la ligne. (Deleuze, 1988, p.9)*

Interessa-nos esta ideia de ‘todo’ contínuo, no qual não há cortes mas sim 

flexões, evidências transitórias que vão expressando esse ‘todo’. Um ‘todo’ 

no qual as partes não são objectos mas sim acção e expressão. E definimos o 

‘dentro’ como o que, dessas flexões, tende a expressar-se como corte, traço 

definitivo que omite a flexibilidade, a continuidade e a transitoriedade do 

‘todo’: o conhecido tornado definitivo, rigidamente instituído, que impede 

a fluidez e interpenetração de todas as forças do tecido. Por oposição, 

definimos o ‘fora’ como o exercício para além desses cortes, exercício fluido 

de poder re-vincar sucessivamente, até ao infinitamente grande ou pequeno. 

Este ‘fora’ é um espaço de fronteira, em contacto e em receptividade ao 

desconhecido (assim lemos a ideia de fachada na articulação de Deleuze) que 

é porventura a posição que privilegiamos e também o nosso campo, a partir 

do qual queremos incidir na relação com o ‘dentro’. Mas, adoptando a ideia 

de fluidez do Todo, temos que encarar o ‘fora’ e o ‘dentro’ como artifícios, 

horizontes, dobras, em trabalho e mutação constantes, até ao infinito. 

O que intuimos como défice contemporâneo pode ser precisado por esta 

via. Assuma-se, mesmo que artificialmente, o ‘social’ como entidade, pois 

é no ‘espaço comum’ que nos estamos a focar. Ora, o que é que pode 

“interpenetrar” com o social-global? Outros sociais possíveis? O biológico, o 

inerte, o cósmico? Ou, noutro sentido, os indivíduos – essas outras entidades 

que compõem o ´social’? Mas o que observámos é que o ‘social’ se exprime 

como matriz global de cortes definitivos que não se abre nem a um social por 

*
Nota de tradução:
um corpo flexível ou elástico mantém partes coe-
rentes que formam uma dobra, de modo que não 
se separam em partes de partes, mas sim dividem-
-se infinitamente em dobras cada vez menores 
que guardam sempre uma certa coesão. Assim, o 
labirinto do contínuo não é uma linha que se dis-
solveria em pontos independentes, como a areia 
fluida granular, mas sim como um pedaço de pano 
ou uma folha de papel que se divide em dobras 
até ao infinito ou decompõe-se em movimentos 
curvos, cada um determinado por uma entidade 
consistente ou conspiradoras. (...) A unidade da 
matéria, o menor elemento do labirinto, é a dobra, 
não o ponto que nunca é uma parte, mas sim uma 
simples extremidade da linha.
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vir, por não aceitar alternativa, nem ao biológico, ao inerte e ao cósmico, que 

são encarados por este dentro-social-global como recursos conhecidos e à 

mercê. Por seu lado, o indivíduo encontra-se de janelas escancaradas, anulado 

na vibração directa com o social. Ele tende a ser mais replicação do seu exterior 

em outra escala do que potencial para fazer ressoar e imprimir a sua vibração 

da alma, o seu pensamento. Ele é mais uma reverberação fractal indiferenciada 

do que um vinco que interfere e aumenta as harmonias possíveis.* 

As expressões do social e do individual por vir tornaram-se também elas 

‘dentros’ a priori, todos tendencialmente, constantemente, progressivamente, 

dentro de um estar individual e social que não tem nem ‘fora’ (fronteira) nem 

desconhecido (espaço em expansão). Não há mais nada para expressar, não há 

nada a dobrar. Finito. 

Le visible et le lisible, l’extérieur et l’intérieur, la façade et la chambre, ce ne 
sont pourtant pas deux mondes, car le visible a sa lecture (…), et le lisible a 
son théâtre (…). (Deleuze, 1988, p.44)**

O social global absoluto, como o indivíduo sem fronteira, no seu ‘dentro’ 

indiferenciado, não têm quem os leia e repetem incessantemente a 

mesma peça. Este é o infinito que alcançam. Se trabalhar os ‘fora’ for a 

vocação deste trabalho, então estaremos a contribuir para que relações e 

profiquidades aconteçam, olhando o desconhecido como espaço possível, 

dobrando, contrariando uma coabitação enquanto espaço de indiferenciação. 

Reforça-se aqui o estar violento entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ como o terreno 

desta investigação, sendo que cada ‘fora’ tem o seu próprio desconhecido 

ao seu alcance, diferente de outros desconhecidos alcançáveis de outras 

‘dobras’. Na relação específica com o ‘fora’ vemos a noção de ‘proximidade’, 

assim qualificador preferencial das possíveis relações geométricas: no ‘todo’ 

fluído, os limites são plurais e transitórios, e dizem respeito às percepções 

possíveis em cada ‘dobra’, e não à imposição viciosa, artificiosa, de cortes 

genéricos impostos por todo o tecido. Geometria próxima remete para a 

consciência rigorosa, porque tangível, em uma dobra específica, das tensões 

no seu horizonte, o que é diferente da assumpção do tecido como uma malha 

cartesiana de cortes.

Tempo: abrir o tempo ao tempo por vir

Se nos servimos de Deleuze para nos clarificarmos quanto às valências da 

matéria-corpo-geometria, usamos agora Agamben para avançar quanto 

ao tempo e ao ritmo. O impasse que as vivências em cima da mesa fizeram 

*
O que vemos é este social-global e também o indi-
víduo a auto-replicarem-se em variantes formais 
de um mesma estrutura fixa a ferros. 
Um estudo de 2015, feito pelos investigadores 
internos da empresa Facebook, indica que os 
utilizadores “apenas clicam em links com os quais 
concordam” transformando o site numa câmara 
de eco (Griffin, 2015). Paul Horner, o “empresário 
de notícias falsas no FB” (Dewey, C. 2016) que afir-
mou ser responsável pela eleição de Trump, alegou 
de seguida que “os seguidores de Trump não 
confirmam os factos – postam tudo, acreditam 
no que for” (favorável à sua opinião pré-formada, 
acrescentamos).
Os algoritmos destinados a personalizar a expe-
riência de cada utilizador nas redes sociais e nos 
sites de comércio ‘cultural’ e ‘informativo’ criam 
bolhas de auto-referenciação e auto-ampliação do 
mesmo.
Podemos dizer que estamos perante uma depu-
ração e polarização de universos, mas podemos 
ir mais longe e ver na transversalidade deste 
fenómeno de auto-referenciação/auto-ampliação 
uma tendência de uniformização global, compor-
tamental, estrutural.

**
Nota de tradução:
O visível e o legível, o exterior e o interior, a facha-
da e a sala, não são, no entanto, dois mundos, já 
que o visível tem a sua leitura (...), e o legível tem 
o seu teatro.
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intuir tem uma relação directa com a ideia de urgência, ou melhor, com o 

sentir e o decidir sobre o que é urgente. Nessa intuição é como se, em toda 

a actividade, estivéssemos tomados pelas urgências humanas primárias no 

seu modo também primário: como se o comer (o prolongar a existência do 

corpo que se tem) e o fertilizar (fazer reconhecer e prolongar esse corpo 

com/em outros corpos) estivessem destituídos de toda a urgência para 

além daqueles prolongamentos em si, como se estivessem reduzidos à sua 

exiguidade sôfrega, embora revestidos do discurso da sua sofisticação. E, por 

outro lado, neste tempo de hoje, é também como se esses prolongamentos 

em si correspondessem apenas a uma auto-referenciação. Auto-alimento-me 

e auto-fertilizo-me, e as razões do acto de alimentar e fertilizar são meras 

cosméticas dos actos em si, da sua crueza e da sua sofreguidão. Na génese 

desta auto-urgência em regime de sobrevivência e do seu alastramento 

vemos: a incerteza e/ou escassez – de trabalho, de salário, de negócio, de 

espaço e condições reais para fazer e propôr – imposta na vida da esmagadora 

maioria; a ideia de que só existe um regime de funcionamento social que é o 

da competição destinada a seleccionar o mais forte à luz da ordem vigente;* e 

ainda o isolamento dos entes, o seu afastamento do contacto real-dialógico – 

mas não virtual-monológico – com o ‘outro’, isolamento esse que é promovido 

principalmente pela tecnologia de comunicação à distância (o fato de dados 

e o capacete de visão estereoscópica transmutam o receptor num Homem 

Terminal, diz Paul Virilio (2000, p.177) em modo apocalíptico).

Esta exacerbação primária pobremente maquilhada que detectámos pode 

ser lida à luz da ideia do tempo do Sabath de que nos fala Agamben (2010). 

Segundo esta ideia, o Sabath é um tempo no qual se expulsa não o fazer mas 

sim o que do fazer tem como objectivo precisamente a satisfação primária e 

sôfrega das necessidades imediatas e elementares, que o autor canaliza para a 

expressão “Fome de Boi”.

A festa não é definida pelo que nela não se faz, mas antes pelo facto de 
aquilo que se faz – e que por si só não é diferente do que se realiza todos 
os dias – ser desfeito, tornado ocioso, suspendendo a sua “economia” e 
libertando‑se dela, das razões e dos propósitos que o definem nos dias 
úteis (…). (Agamben, 2010, p.128)

Uma vez expulsa a Fome de Boi, alcança-se um tempo de libertação, um 

tempo “santificado” de ociosidade produtiva num sentido e alcance maiores 

– o tempo por vir. Sem este tempo de prospecção indiferente ao imediato, é 

a noção da razão do prolongamento que se perde. Alega Agamben que, de 

algum modo deixámos de saber viver este tempo:

*
Estas realidades têm uma história de retenção 
do comando e da propriedade em elites de vários 
formatos e nomenclaturas, que é premedita-
da, mesmo em democracia, como expõe Noam 
Chomsky (2015).
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Kerényi comparava (…) a perda da festividade com alguém que quisesse 
dançar depois de ter deixado de ouvir a música. Continuamos a cumprir 
os mesmos gestos (…), a abstermo‑nos mais ou menos completamente 
do trabalho, a preparar com mais ou menos cuidado o peru natalício ou 
o cordeiro pascal, (…) mas, precisamente, já não ouvimos a música (…) 
(Agamben, 2010, p.123)

Na verdade, não podemos dizer que, hoje, objectivamente, falta o tempo 

para a festa, para o não fazer nada: ele está instituído e é até abundante nos 

quotidianos mais errantes e incertos que hoje vão alastrando. É a sua razão de 

ser, substituída pela sua cosmética, é o dançar perdendo a noção da música, 

que está em causa. Se, como diz Deleuze (1987), “um criador não faz senão 

aquilo de que tem absoluta necessidade” e se a necessidade que norteia 

quem cria é a “Fome de Boi”, então o criar – e o criar no fazer, e o criar no 

investigar – sem a razão de ser do comer, entram num processo bulímico ou 

anorético cuja resolução, ou catarse, ou expiação, se radicalizam no vómito – 

momentânea expulsão da “Fome de Boi” (Agamben, 2010, p.125).

Obviamente, no contexto desta investigação, há que ultrapassar a imagem 

do ritmo instituído dos sete dias – seis para trabalhar, um para o Sábado – e 

procurar entender que, quando estamos a incidir na relação entre a criação e 

o espaço comum, estamos precisamente à procura de reaprender o ‘estar e 

o agir’ em suspensão do utilitário, não por ser o prémio do utilitário, mas sim 

por concretizar o seu sentido e dar razão ao seu prolongamento – aprender a 

‘estar e agir’ num tempo qualificado pelo despertar do ‘saborear’ e pela ideia 

aberta de nutrição, que resolvem e dão sentido ao comer. 

A aparente inutilidade de que falámos visava já esta qualidade de tempo, 

bem como a sua indissociação do útil ou, podemos dizê-lo agora, a sua 

essencialidade mesmo em relação ao útil primário que parece nortear tudo e 

também o design e a investigação. Qualificar o tempo como longo terá mais a 

ver com aquilo que o ocupa do que com a sua quantidade: é longo porque se 

alonga ao subverter a ordem da urgência. Metodologicamente, o que se propõe 

é que se abandone o pressuposto moralista da indigência – como tempo 

viciado ou vitimizado pelo útil – em favor de uma indigência “santificada” e 

profícua porque soube expulsar, ainda que temporariamente, tais amarras. 

É a seriedade deste tempo que procuramos, e o ritmo deste tempo é o que 

for imposto por aquela seriedade. Antes de mais, queremos evitar que a 

inutilidade aparente mas de flanco aberto ao julgamento do imediato seja o 

cavalo de Troia pelo qual entram neste tempo as regras e urgências da vítima 

do útil. Em paralelo, queremos desdobrar persistentemente a fluidez e a 
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contaminação entre as várias qualidades dos tempos, tendo em conta que a 

nutrição também não ganha sentido sem o comer. 

Esta ideia de tempo sintoniza com a geometria próxima, pois, no fundo, 

trata-se de recusar dançar sem sentir a música, tal como de recusar ou 

denunciar os cortes que impedem os entes de dialogar a sua vibração no ‘todo’ 

e para ‘fora’ do ‘todo’ conhecido. Por isso referimos o silêncio e a ilegibilidade 

como produtos tão necessários como a proposta clara e a acção útil. 

Afirmar estes pressupostos assoma – repentinamente, simultaneamente – 

como uma evidência e como uma controvérsia. Tal paradoxo acontece muito 

provavelmente porque estamos viciados no útil e vitimizados pela cosmética 

– ilusão, aparência – do direito à dúvida e do valor da pergunta.

***

As Zonas Autónomas Temporárias (TAZ) propostas por Hakim Bey (2010) e 

o projecto artístico KREV definem-se em contornos comparáveis ao que aqui 

tentamos estabelecer como território, posição e valências.* 

Não obstante as suas diferenças, em ambos vemos pragmatizações – por 

via da ideologia e da arte – de construções éticas e conceptuais em diálogo 

com os ‘dentros’ estabelecidos. O KREV navega no território da Arte e leva-o, 

literalmente, ao cidadão e à cidadania; as TAZ propõem, a partir de um 

modo de viver eminentemente artístico, a criação de uma economia real, 

próxima entre si, e indetectável pela economia dominante. Bey propõe uma 

estratégia de invisibilidade e efemeridade concretizada em “assentamentos 

temporários”, enquanto o KREV promove o confronto directo e lúdico com a 

ideia de Estado e também com o estado da Arte. Ambos procuram re-articular 

e re-aproximar o homem dos seus discursos, das suas verdades. À afirmação 

de que uma TAZ, no momento em que é detectada, deve mover-se para 

um outro local, corresponde a reclamação do KREV de todas as fronteiras, 

nomeadamente aquelas entre diferentes estados de existência. Estes 

nomadismos, ou existências “entre”, reclamam o estado de criação enquanto 

território da diferença espaçada na sua inquietude, reclamam a noção de que a 

pergunta, a relação com um ‘outro’ que não se conhece, necessita de se manter 

em formulação, em trânsito, e que as suas precipitações são já uma outra coisa.

No mundo veloz e hiperconectado que hoje vivemos, este trânsito toca 

o instantâneo e evoca até um divino opressivo: “o que ontem sucedia 

inesperadamente, aqui e ali, acontece a partir de agora por todo o lado ao 

*
Nas TAZ, Bey desenha um espaço-tempo inter-
penetrado, invisível e simultâneo com aquilo 
que o mesmo autor define como a sociedade da 
Simulação e do Espectáculo. A partir da sua raiz 
ideológica – o anarquismo – o autor define as TAZ 
servindo-se de exemplos de redes históricas de 
comunidades autónomas, desde piratas e nóma-
das à contra-cultura na web. Estes exemplos são 
fermentados com linhas de pensamento filosófico, 
nomeadamente as de pensadores europeus de 
referência que, na segunda metade do séc. XX 
abordaram o território da criação e que temos 
vindo a usar como referências. 

KREV é o acrónimo de Reinados de Elgaland-Var-
galand – em sueco Konunga Rikena Elgaland-Var-
galand. O KREV foi criado pelos suecos Carl Michael 
von Hausswolff e Leif Elggren em 1992. Este 
reinado reclama todos os territórios ainda não 
ocupados pelos Estados, a começar pelas suas 
fronteiras e passando pelo território dos sonhos e 
a própria internet. O projecto abre – e abre-se – ao 
território criativo enquanto se serve e parodia os 
tiques do autoritarismo dos Estados que vão con-
taminando também os artistas e o próprio mundo 
da arte. (http://www.elgaland-vargaland.org/)
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mesmo tempo” (Virilio, 2000, p.186). Na verdade, sem a preservação do espaço 

para a pergunta, o que acontece é que estamos sempre os mesmos, no mesmo 

lugar ao mesmo tempo, sem conexão nem sentido. O que simultaneamente 

desacelera o tempo e diversifica o espaço é a pergunta palpável, demorada, 

que estimula a percepção e o alcance da diferença. Bey alerta para o perigo de 

a web ser um potencial alienador da missão das TAZ, por suprimir o contacto 

directo entre entes e comunidades, tal como o KREV se serve de instrumentos 

formais – o passaporte, a instituição de ministérios – para lhes denunciar a 

magreza e por essa via lhes reencontrar sentido. 

Alegaremos que uma existência trans-temporal e trans-espacial que inclua 

a pergunta e a diferença implica manter uma lucidez sobre a técnica – da 

linguagem ao telemóvel, da lei à instituição, do hábito à mutação do corpo. 

Uma lucidez sobre o seu carácter instrumental e a sua insuficiência, num tempo 

em que a máquina que nos salva é a mesma máquina que nos escraviza. 

Misteriosamente, a ciência das máquinas exila‑nos do mundo geofísico e 
do corpo físico do outro, que contradiz sempre o meu ego, e cuja vitalidade 
deixou de ser aquilo que era dantes, na época em que o reino animal 
dominava ainda com toda a sua potência energética as energias de síntese, 
ou antes, de substituição, que hoje pervalecem. (Virilio, 2000, p.151)

O que aqui procuramos preservar é, digamos, cruzando Bey e Agamben, uma 

sensualidade da nutrição. O desaparecimento, o silêncio, a recusa, o fazer 

mínimo, não são aqui encarados como hiperconformismo (Baudrillard) ou um 

escapismo contra-cultural (Bey) mas sim como operadores não conformados 

de construção de proximidades, de espaços e tempos essenciais que vamos 

desaprendendo de viver, bem como do seu acolhimento naquilo que vai 

sendo aceite como as estruturas do conhecimento.

Esta geometria, este tempo e as valências que procuram são espaços de 

desobediência experimental, que se deslocam para camadas escondidas, 

aparentemente irrelevantes, desconhecidas, evitadas por não terem termos 

que as traduzam, mas porventura essenciais para o nosso porvir colectivo. 

A expressão das descobertas terá que lidar com essa falta de linguagem e/ou 

de comunicabilidade, no trabalho de campo como neste escrito.

Esta posição, que:

›› articula em directo, praticando, os magmas da linguagem e do viver 

como dispositivo técnico mínimo; 
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›› define a proximidade – a consciência – da sua geometria em função da 

percepção do ‘outro’ desconhecido que desenvolve;

›› e subverte a ordem das urgências no sentido de se alongar nessa 

aprendizagem da percepção, 

valoriza a pergunta e integra‑a na economia do conhecimento. 

É simultaneamente um estado – o de indagação – uma força – a do 

inconformado – e um dispositivo de produção – o da razão das coisas – 

desejavelmente em débito directo para os quotidianos. E é também um 

momento e um movimento. Bey distingue ‘revolta’ e ‘revolução’, alegando 

que a segunda já saiu deste estado, uma vez que os seus objectivos são 

substituir uma ordem por outra, e não dar voz ao que se levanta e urge do 

mais profundo e necessário do viver. 

Alongámos o momento da definição desta posição por força do que ela própria 

define. Consideramo-la crucial para a evolução e leitura deste escrito tal como 

o tem sido no trabalho de campo e nas acções nele levadas a cabo, evitando 

persistentemente a precipitação de revoluções – de novas ordens para o não 

vivido – ou seja, tratando de investigar sem ser tomado pelo vício em estudo. 

Posição pedagógica para todos os envolvidos, no sentido de “re-aprender a ouvir 

a música”, desejá-la, saltar com ela, e assim transcender o ardil do unívoco.

O PAPEL DA IMAGEM

O trabalho está pontuado com imagens da autoria do investigador. 

As excepções estão assinaladas. São imagens colhidas dentro de uma prática 

etnográfica alargada e prospectiva. A escolha é intuitiva embora marque um 

percurso. Podemos tomar o exercício como uma pequena auto-etnografia ou 

até uma auto-psicanálise do processo. Mas também como um curto-circuito. 

Na verdade, mais do que uma dissecação extensa e fria das imagems ou a 

objectivação da sua função, queremos tornar presente o circuito emaranhado 

de pensamento em organização através do que vimos e registámos. As imagens 

são relevantes em si, mas também sobre o contributo do investigador, sobre a 

sua bagagem e as suas preocupações, bem como sobre a ocupação que ele faz 

do espaço de investigação, bem como ainda sobre o papel da imagem como 

instrumento de registo, organização e produção de sentido. O processo é então 

de algum modo contrário ao de um procedimento e exposição controlados. 

Em lugar de provar ou marcar factos ou conceitos pré-definidos a partir de 
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imagens para depois os desdobrar, testa-se como é que as imagens podem, elas 

próprias, contribuir para precipitar incidências, preocupações, conceitos, linhas 

de força, abrangências, alargamentos, para a investigação e para os leitores. 

A decisão tem a sua origem num exercício curricular de etnografia visual (ver, 

por exemplo, Pink, 2006), mas toma aqui a sua autonomia. Da imagem definida 

nos seus termos físicos e na sua significância directa – narrativa interna – 

viajamos para os seus possíveis exteriores. A primeira navegação é íntima 

ao investigador, por entre arquivos, processos e leituras internas de índole 

técnica, estratégica, narrativa, metodológica, psicológica, biológica, propositiva. 

A segunda será em diálogo com o documento, e a terceira a do leitor, 

igualmente íntima. Concentramo-nos naquilo que podemos apelidar como o 

terreno de intersecção entre aquilo que se produz na máquina interna de quem 

propõe, as expectativas de alcance dessa produção, e o desconhecimento sobre 

os alcances possíveis. O papel da imagem em si é o de palco no qual a equação 

da partilha e da intersecção se resolve, terreno de interface entre máquinas 

internas intradutíveis e as suas possíveis fabricações. 

Foque-se então este terreno em que se optou por trabalhar. Ressalta desde 

logo o facto de se ter estado lá, imerso naquelas coisas que foram ou 

aconteceram e que foram fotografadas em diálogo com o universo interno do 

registador/intérprete. É da posição do envolvido* com a experiência estrita, 

da qual a imagem é simultaneamente precipitação e testemunho, que se 

parte para indagar nela um porvir. Visa-se quebrar uma linha de fronteira em 

direcção a um recomeço ou reanimação para o registo fotográfico que apenas 

acontece uma vez liberto da mera sedução do objecto fotografado, do seu 

valor de mercado e do campo estrito do seu valor de superfície, magro de 

significados internos e externos. Quebrada essa linha, será possível mergulhar 

na corrente imensa e incerta dos sentidos e até das sensações estéticas 

possíveis, que desafiam as pré-determinações inscritas na lei, na linguística, na 

ciência, na técnica ou no comércio. Vê-se o que se quer ver a partir do que está 

lá ou se experimentou, mas no estrito respeito e curiosidade pela densidade e 

singularidade disso que esteve e está lá. E quando o exercício de interpretação 

conduz a construções narrativas ou simbólicas, elas não têm que esconder a 

maquinação interna do intérprete. Antes denotar a sua autonomia face ao 

objecto interpretado. Por via desta autonomia, as narrativas aproximam-se 

de um nível político, teórico, abstracto ou ficcional, mas assumindo a sua 

parcialidade propositiva sem necessitarem de recorrer à forma de um veredicto 

definitivo, mantendo em aberto todo o campo interpretativo possível a partir 

da mesma imagem e experiência.

*
No desempenho profissional que se exerce no 
gabinete de design, por exemplo, o envolvimento 
– se é que existe – é feito tendencialmente com 
as imagens que povoam o espaço mediático e 
comercial, debatendo nesse universo estrito de 
significantes e significados as fabricações passí-
veis de obter os favores do mercado, mimetizando 
e remisturando o que já emergiu. Trata-se de uma 
acção de produção e difusão que visa um impacto 
previsível, que as imagens prometem no cum-
primento de objectivos premeditados e inertes, 
normalmente os da mera sobrevivência. Em tal 
processo procura-se imagem enquanto produto 
acabado cujo referente é um espaço já ele próprio 
fabricado e fechado de sentido. Tende-se para 
uma fabricação alheia ao que nela se pode levan-
tar de debate, de abertura de possibilidades, de 
fins, ou de contributos. Um processo assim levado 
a cabo, em camadas e sobre-camadas de presun-
ção de significados, tende a excluir qualquer raiz, 
tende a não resgatar qualquer proposição oriunda 
dos substractos mais fundos que presumidamente 
sustentam as presunções. 
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Mas então, na prática, por onde andou e com quem andou o investigador? 

Pelo Porto, certamente. Pelo escondido do Porto? Pelo decrépito do Porto? 

Pela acção subversiva ou subterrânea ainda que com patrono institucional? 

Haverá um apego ao incógnito? Haverá uma ética ou uma poética da 

desgraça? Haverá uma moral nas imagens e na sua escolha? À luz da escolha 

das imagens, alega-se que há um apego à força do não inscrito. À luz da 

estratégia de interpretação, alega-se que há uma ética, mas que ela se refere à 

recusa da entronização da imagem por si, da sua significação única ou função 

meramente testemunhal. À luz das narrativas que surtiram, alega-se que se 

procura incidir subversivamente nas estruturas internas quer dos implicados 

em cada acontecimento a que as imagens reportam quer em cada leitor que a 

elas se dedique. É nesse terreno dos programas internos dos referentes e dos 

possíveis intérpretes que de facto se procura desenhar e explicitar. E estes são 

externos à imagem. Em síntese:

›› Elege-se a imagem como terreno para o debate, mas não como origem 

nem desfecho da contenda.

›› Encara-se a imagem enquanto instrumento de tradução, descoberta e 

produção de sentido, desejavelmente incidentes e transformadores do 

que dos referentes implicados é possível imaginar, num nível estrutural e 

não superficial nem pessoalizado.

›› Argumenta-se que este terreno de debate deve estar o mais possível 

livre de espartilhos formalizados à partida – metodológicos, linguísticos, 

como produção, como resultado, ou outros – de modo a que a contenda 

possa evoluir em modo especulativo próprio e aberto aos contendores. 

Não se encara a imagem nem como cenário nem como objecto-fetiche; nem 

é tudo o que nos rodeia nem é à partida a coisa final a descobrir, produzir ou 

transformar. Ao defini-la como terreno para o debate, está-se simplesmente 

a propor que ela se concretiza apenas na medida dos contendores e da 

contenda que suscita. O ´todo’ que nos rodeia, esse sim, parece ser o destino 

final de alguma ambição de transformação pela imagem, a partir do debate 

nela. Mas esse ´todo’ tem vindo a surtir como um jogo de forças entre 

entidades ou partículas elas próprias por definir e explorar em profundidade, 

não explícito, oculto pela sua própria imagem. É como se a imagem que 

hoje parece dominadora do ecossistema dos sentidos e dos pensamentos se 

servisse desse estatuto para escamotear, em lugar de estender em terreno, 

a ordem de uma estrutura que de facto nos governa, seja ancestral, perdida, 

vigente, manipuladora, ou nova e por definir ou imaginar. Haverá nesta 
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investigação a ambição de criar uma imagem deste todo estrutural, de o 

transformar em terreno de debate e de chamar para aí contendores? 

Por agora, alega-se que se pretendeu indagar e relativizar a perversidade de 

uma ordem vigente que hiperboliza/esconde a circunstância contemporânea 

através da imagem, através da sua aparência de realidade, da sua (também 

já aparente) índole sensorial, da sua velocidade de transmissão e do seu raio 

de alcance. Alega-se que esta ordem hiperbólica vigente é uma estrutura 

construída que mascara uma outra, a do apagamento de um legado ancestral 

histórico, biológico, visceral, humano, que pervalece no quotidiano. Alega-se 

que hoje interessa intervir em transversalidade e profundidade nestas 

estruturas, dando assim algum sustento à forma da nossa circunstância. 

Tome-se a proposta de Baudrillard aqui sumarizada por Gillian Rose:

Baudrillard argued that in postmodernity it was no longer possible to 
make a distinction between the real and the unreal; images had become 
detached from any certain relation to a real world with the result that we 
now live in a scopic regime dominated by simulations, or simulacra. (Rose, 
2001, p.8)*

Esta impossibilidade de distinção entre real e simulação merece, então, ser 

escrutinada. Mas restringir o regime da simulação ao “escópico” parece-nos 

redutor. Já temos vindo a referir como os léxicos podem ser voluntária e 

subtilmente extraídos ao seu sentido vivido originalmente para induzir uma 

vida virtual própria. A questão parece-nos apontar mais para a deturpação 

subreptícia dos léxicos e, em última instância, para o estado da nossa 

percepção acerca das superfícies linguísticas e do que elas escondem 

ou revelam, no que a imagem visual, mesmo que assumindo o papel de 

protagonista, de metáfora ou de campo de trabalho, não pode ser bode 

espiatório único. 

Por um lado, a metodologia que se vai esboçando neste escrito tende a 

contrariar nas duas camadas – estrutura superficial simbólica (imagem, 

léxico) e estrutura primordial (magma, todo) – a impossibilidade alegada por 

Baudrillard, já que procura precisamente re-estabelecer ligações ditas como 

perdidas definitivamente, na medida em que procura ‘viver o’ quotidiano 

e ‘viver com’ os símbolos em simultâneo. Por outro lado, a deslocação para 

fora de um contexto de produção no qual prevalece a pré-determinação dos 

sentidos – como são o gabinete de design e o desempenho institucionalizado 

– em direcção a um campo aberto de fruição, curiosidade e debate, faz 

emergir uma outra hipótese: a de que o contexto de simulacro proposto por 

**
Nota de tradução:
Baudrillard argumentou que, na pós-modernidade, 
já não era possível fazer uma distinção entre o real 
e o irreal; as imagens tornaram-se desligadas de 
qualquer relação com um mundo real, e isso tem 
como resultado que, agora, vivemos num regime 
escópico dominado por simulações, ou simulacros.
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Baudrillard (e do qual pretendemos encontrar um desbloqueamento) poderá 

ter a sua origem numa hiper-racionalização controlada e disseminada e não 

numa hiper-subjectivação a partir das imagens. Porventura, o que se perdeu 

na dita pós-modernidade foi a capacidade para reconhecer e lidar, individual e 

colectivamente, com factores indetermináveis e subtis de tradução lexical do 

ser e do viver, capacidade que estamos supostamente treinados para exercer e 

desenvolver na comunidade, enquanto designers. Faz sentido, então, contribuir 

para uma pedagogia dos léxicos, da percepção e dos sentidos, não apenas na 

imagem, mas também na linguagem em geral. Aprender a lidar individual e 

colectivamente com o magma, inclusivamente através da imagem, em lugar 

de presumir que evoluimos ordeiramente num caldo laboratorial fotografado, 

sistematicamente, na sua inevitabilidade.

Tentando equilibrar aquilo que parece neste momento ser uma dose excessiva 

de presunção de descoberta e de vontade de mudança de paradigmas, 

diga-se que a tentativa em curso pode simplesmente almejar maior detalhe e 

consciência do papel possível da imagem – e do imaginável – hoje, e que daí 

poderá surtir matéria de interesse para o design como disciplina, como método, 

como pedagogia e como prática.

Traz-se à mesa o trabalho de Damásio (1995) sobre o comportamento do 

cérebro humano. Por um lado, Damásio releva a contribuição dos factores 

emotivos, afectivos e intuitivos no comportamento e no processo de tomada 

de decisão, relativizando a razão. E fá-lo analisando a máquina cérebro na sua 

ancestralidade, na sua história biológica, nos seus acidentes significativos e 

na sua estrutura física fina, hoje finalmente traduzida em imagem. Por outro 

lado, fá-lo reconhecendo a imensidão do que hoje não sabemos sobre esse 

comportamento, exercendo nesse terreno do desconhecido o sério desafio 

da especulação que lhe permite avançar. Talvez no campo do design e da 

imagem se trate, no princípio e no fim, da descoberta e da denúncia do que 

não se sabe, não se experimentou, ou não se sabe simplesmente traduzir 

ou partilhar inteiramente, como acto de conhecimento, reconhecimento e 

tentativa disciplinar. Reconhecer que os efeitos de tranformação pela imagem 

que interessam ocorrem principalmente fora dela e fora do nosso alcance. 

As imagens – todos os léxicos, todas as linguagens – são apenas campos 

da contenda partilhada do presente, apenas ilusórias se vistas fora da sua 

evidência, que é a de serem pele de um magma onde se luta também. Neste 

sentido, neste documento, na nossa metodologia, e apesar do seu aparente 

papel de diversão, o uso pontuado da imagem fotográfica não é, de todo 

secundário.
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DESCRITIVO DO PROCESSO

Damos agora conta, sumariamente, de como é que a investigação, orientada 

por este traço metodológico, se transformou em processo e em quotidiano. 

Embora a ‘posição’ – que corresponde a uma ética da investigação – tenha 

sido clarificada/conceptualizada em fase lançada do projecto, a sua intuição 

vigorou desde o início. Ela aportava a necessidade de esbater a fronteira entre 

designer e cidadão, ou mais longe, entre designer e pessoa, dando atenção 

ao que de visceral, gerador e realmente urgente existe escondido, esquecido, 

marginal. E também reconhecer isso no ‘outro’ e no contexto: capacidade e 

obra anónimas, colectivas, design que ‘já lá está’ como prática quotidiana, 

e que ‘já lá está’ como resultado desde que o saibamos reconhecer, e, 

também – ou por outras palavras – que ‘pode lá estar’ por via de gestos 

construtivos que não são obrigatoriamente os do desenho na prancha ou por 

via do útimo software de modelização disponível. Esta intuição deriva muito 

especialmente da desilusão sobre a ideia e a prática de projecto, sentidas como 

máquina produtora de desilusões, aquando da participação em experiências 

percursoras desta investigação: no exercício profissional no seio da empresa 

de comunicação A Transformadora (AT); na observação e participação 

agitadora no contexto de um grupo informal de músicos residentes no Centro 

Comercial Stop (CCStop) como parte de um trabalho de investigação em 

Design da Imagem; na contribuição para o projecto de intervenção cultural no 

centro histórico do Porto, o Manobras no Porto; na participação no medialab 

Futureplaces. Nestes exercícios sentimos: 

›› o criador profissional carece quer de oportunidades de contribuição 

desinteressada quer de instrumentos de compatibilidade ou proximidade 

‘em dobra’ com o real tangível; 

›› o criador informal vitimiza-se na falta de alcance consequente para além 

da sua própria marginalidade; 

›› a prestação pública e cidadã vê-se refém da sua própria circunstância e 

escrutínio, desprovida de espaço para a experimentação e o erro. 

Ou seja, reconhecemos uma insuficiência transversal da actividade criativa 

exercida sob a ideia de projecto e sentimos uma incapacidade para fabricar 

possibilidades de facto, disruptivas e iluminadoras de futuros abertos, 

partilháveis, consequentes. E por isso foi tomando forma o dilema: no 

espaço comum que nos envolve hoje, como é que a energia de proposição e 

mudança vinga ou pode vingar e responder às condições e à complexidade 
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contemporâneas, prensada mediática e globalmente entre a promessa da 

descoberta sensível e a imposição violenta de quotidianos em modo de 

sobrevivência?

Evolução dos casos de estudo

Começámos então a antever o doutoramento como um exercício pedagógico 

de percepção, construção, composição, narrativa, no qual as experiências 

directas se sobrepusessem à presunção determinante da forma e do discurso, 

organizadas no pressuposto da relação próxima e despojadas de objectivos de 

sobrevivência, despojadas de expectativas mais ou menos induzidas pelo caldo 

do espaço público que nos cerca, em direcção a algo de mais primordial, sem no 

entanto se desprover nem de um repertório nem de um propósito.*

Concebemos um primeiro recorte do projecto em quatro casos de estudo 

– quatro cidadãos da cidade do Porto – que vimos como uma amostra 

representativa, uma constelação de diferentes circunstâncias de presença e 

contributo criativo no espaço comum, passível de uma auscultação: 

Bruce Geduldig - Oriundo de São Francisco, membro da banda Tuxedomoon7, 

criador nómada no circuito independente e que, nessa altura, vivia no Porto, 

tendo nas mãos o dilema da resolução da sua carreira: um património e um 

potencial artístico em busca de sequência. 

Manuel de Miragaia - Personagem de conexão entre a marginalidade e a 

estrutura social formal do bairro de Miragaia, no centro histórico do Porto, 

governador auto-implícito e auto-eleito: uma vida na fronteira da legalidade e 

do reconhecimento, à procura de legitimação. 

Vitor Gonçalves - Alfaiate da baixa do Porto, criador-fazedor exímio, em dilema 

face à concorrência opressiva do pronto-a-vestir massificado: um saber-fazer 

precioso e amado, em dilema na aldeia global. 

José Luís - Coveiro em Agramonte, cidadão cujo ponto de vista é tomado 

inevitavelmente por um quotidiano de morte: um cidadão comum que, do 

isolamento da sua circunstância, se mostrou especialmente lúcido sobre os 

vivos, disponível para a deambulação.

Ao invés de resolver cada um destes dilemas, visava-se organizar as suas 

diferentes condições de contributo. Tomávamos como ferramentas de 

referência as metodologias consagradas da ‘observação participante’ e da 

7 http://www.tuxedomoon.co/

*
Por contraste, imaginemos um Projecto de 
Avaliação dos Impactos Sociais do Design, de 
grande dimensão, enquadramento institucional e 
projecção mediática. Um tal projecto contrariaria a 
própria formulação do problema, afundando-se de 
imediato nele. Daí uma estratégia de configuração 
de experiência mínima, circunscrição do espaço 
comum, físico e de relação.
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‘etnografia visual’ – suportadas em ensaios de registos sonoros e de imagem 

– para privilegiar a presença prolongada e a criação de empatias. Este seria 

o chão de um percurso em etapas simultâneas e/ou alternadas de presença, 

desdobramento, descoberta, tradução/síntese, produção, teste, avaliação, 

em grau máximo de proximidade e mínimo de escala, como definido pelos 

princípios do projecto. Em suma, tratava-se da circunscrição numa medida 

inter-pessoal, na qual a complementaridade das personagens e a recusa de 

quaisquer metas viabilizariam uma posição privilegiada de complexidade 

mínima para visar o ‘comum’ e o ‘social’ e, no fundo, para exercer um gesto 

natural e muito caro ao design: olhar para o mundo e discernir nele onde há 

questões para resolver.

Este propósito inicial sofreu um desvio quando escolhemos a Rádio Manobras 

como caso de estudo central. Em meados de 2014, quando apurávamos aquela 

aproximação aos quatro personagens e hesitávamos sobre o momento de 

iniciar o trabalho de campo, deparámo-nos com esta rádio comunitária do 

Porto à procura da sua re-invenção. Decidimos envolver-nos no projecto, 

primeiro pensando que a poderíamos combinar com os casos de estudo em 

preparação – nomeadamente privilegiando o discurso falado e o som na 

etnografia a desenvolver – e depois constatando a impossibilidade de facto de 

abraçar as duas tarefas em simultâneo. Na verdade, o investigador acabou por 

escolher envolver-se – e ser tomado – de forma directa, comprometida e activa 

na coordenação da rádio, como forma de estar no caso e na investigação. 

Reconhecemos que sentimos uma perda e um risco acrescido quanto aos 

propósitos iniciais, por duas razões fundamentais e interligadas: 

›› A Rádio Manobras dificilmente escapa à ideia de projecto – que hoje 

sentimos como castradora – porque, ao comunicar-se e afirmar-se 

enquanto entidade, dificilmente escapa a pré-definir-se, limitando os 

seus possíveis futuros;

›› A Rádio Manobras é uma empreitada colectiva impregnada de tantas 

visões quantos os intervenientes, e estes trazem para o seu seio a 

urgência da sua definição, limitando, complexificando, o campo e as 

condições experimentais. 

Ou seja, passámos a agir em nome de uma missão – que aliás ajudámos a 

definir – num colectivo para o qual cada elemento traz, à sua maneira, as 

disfunções do ecossistema vigente que conflituam com o ‘comum’ emancipado 

que se reivindica ou procura. Em todo o caso:
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Colocámo-nos ‘fora’ do design, porque o universo rádio não está nele 

tradicionalmente inscrito. E, note-se, a acção desta investigação incide no todo 

do projecto da rádio e não apenas em aspectos tradicionalmente adstritos ao 

design, como a identidade visual, a marca ou a comunicação do projecto. No 

entanto estamos ‘dentro’, porque debatemos a identidade do projecto a partir 

das suas circunstâncias próprias e do espaço de missão que este decide ocupar.

O caso visa o ‘fora’ porque tenta abrir, por meio do som e da palavra, um 

espaço de partilha, de experimentação e de produção, que não faz parte do 

espectro dos possíveis – nem em rádio, nem até no espaço da cidade que se 

partilha. No entanto, serve-se do ‘dentro’, porque adopta um conceito e um 

formato – a rádio – para se definir e comunicar.

O caso vê-se a si próprio ‘fora’ porque reclama para si a libertação da pressão 

das concretizações e das metas: quer ser rádio voluntária que se abre à 

experimentação, às vozes não convencionais, ao erro, livre da obrigação de 

uma solução, de uma finitude, de um resultado recortado, problematizando 

assim no seu seio a própria ideia de projecto. No entanto está ‘dentro’, porque 

se vê na necessidade de, para subsistir, aderir à prestação de serviços criativos 

profissionais, criteriosamente escrutinados pelas lógicas de funcionamento 

instaladas e que se visa questionar. Na prática, e como exemplos:

›› promove franjas desconhecidas do som e da música, antes de mais 

impondo a si própria a supressão das produções protegidas por direitos 

de autor, ao mesmo tempo que se presta a sonorizar a Feira do Livro em 

modo semi-domesticado pela vontade da vereação municipal; 

›› forma discretamente cidadãos para que possam fazer rádio 

autonomamente em regime “faça você mesmo”, enquanto responde 

a encomendas institucionais de lazer guiadas pela lógica do 

‘espectáculo-cidadão’; 

›› promove nos seus conteúdos a agricultura de proximidade como meio de 

soberania e concorre a fundos europeus para financiar a sua actividade; 

›› vive um quotidiano nómada enquanto cumpre as obrigações formais de 

associação cultural.

E, nesta vertigem, procura o que a define, o quê e quem acolhe, o que exclui. 

Procura tomar consciência do espaço comum que, de facto, ajuda a abrir ou 

fabricar. Este agir no confronto entre o ‘fora’ e o ‘dentro’ é um opção metodológica 

induzida pela exploração teórica, mesmo que intuitiva, que fora feita antes. Na 
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prática, sentimos, neste projecto, como o ‘fora’ precisa do ‘dentro’ e o ‘dentro’ 

precisa do ‘fora’ como inter-estímulos solicitadores e municiadores, para 

ambos sobreviverem.* Não é então uma opção entre sair e ficar. É um ‘estar’ 

permanente e violento simultaneamente no ‘dentro’ e no ‘fora’. Estaremos em 

deriva pelo universo das possibilidades? Estaremos num jogo socio-político 

vestindo a personagem de um qualquer Robin Hood? Estaremos a precipitar de 

forma cristalina o ar que respiramos num punhado de cidadãos iludidos com um 

projecto? É cedo para precipitar conclusões, mas o dramatismo é tentador.

Neste caminho, desde os quatro cidadãos do Porto até à Rádio Manobras, 

fomos consolidando uma convicção: as experiências passadas que 

despoletaram a investigação – AT, CCStop, Manobras no Porto e Futureplaces 

– devem integrar esta investigação em regime de revisitação, pois neles fomos 

reconhecendo, cada vez com mais evidência, factores comuns – falências, 

falhas, centelhas, fenómenos, circunstâncias, factos – clarificáveis pelo seu 

equacionamento conjunto, dirigido, desejavelmente, ao recorte de condições 

futuras de acção. Fizémo-lo pela escrita, no capítulo seguinte Casos, ao mesmo 

tempo que, no terreno, vivíamos a experiência da Rádio Manobras.

Marcos da Investigação ‑ Artigos e apresentações públicas

A escrita de artigos, a presença em conferências, a participação em debates 

e ainda as apresentações intercalares do projecto foram marcos decisivos 

no avanço da investigação, por desta terem feito sistematizações parciais e 

gerais. Os conteúdos foram revertidos para a tese de forma fragmentada e 

adaptada, na medida em que se mostraram pertinentes para a escrita final. 

Sumarizamos abaixo as principais presenças, como marcações do percurso 

e projecções no universo académico. A selecção mostra como trabalhámos a 

evolução deste projecto tomando como pontos-âncora da nossa geometria os 

contextos de trabalho anteriores, agora integrados na constelação de casos 

numa cronologia daquela evolução que vemos como estrutural. 

Porto, 20131025
ICOMOS, Seminário sobre regeneração urbana8 
Abstract e apresentação, com Heitor Alvelos e Fabio Veríssimo

A apresentação “Alto e siga o baile. O que tem o CCStop a dizer sobre as 

nossas condições de regeneração” procurou reforçar dimensões humanas 

e da organização social implicadas em acções de regeneração urbana, tendo 

como caso de referência o CCStop – Centro Comercial falido enquanto tal, 

8 Informação sobre o Seminário em http://www.icomos.pt/index.php/arquivo/42-brevemente

*
O ‘dentro’ precisa da prática do ‘fora’ para proce-
der à canibalização do seu sentido, e precisa da 
imagem do ‘fora’ para rentabilizar em termos do 
mercado. O ‘fora’ tende a perder o seu ‘dentro’.
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auto-regenerado pelas bandas de música que o ocuparam em conflito, latente ou 

explícito, mas permanente, com a cidade formal. O que aparenta ser uma acção 

colectiva e até consertada de reabilitação, revela, ao perto, um emaranhado de 

contradições éticas, entrincheiramentos e contaminações culturais disléxicas, 

que determinam aberturas e bloqueios de uma acção de regeneração efectiva 

e pacificada, ampliáveis à escala da cidade. O caso trespassa mas excede as 

categorias tradicionais de classificação, como o baixo e o alto custo, o “de cima 

para baixo” e o “de baixo para cima”, o institucional e o independente, etc. Na 

verdade, o que parece faltar são preenchimentos entre este tipo de extremos. 

Estes preenchimentos são tanto capacidades para conciliar valências como 

para perceber e valorizar conflitos. Neste sentido, regeneração é também 

preservação/inclusão do que a cidade vai fazendo emergir por si, fora e dentro 

do expectável ou planeado. Regeneração implica acolher indícios e acções 

voláteis ou informais como construções e como propostas de mudança que 

merecem ser consideradas na negociação de uma equidade dos contributos.9

Porto, 20131030
Futureplaces, Futuros De Incerteza, Lugares De Vulnerabilidade. Em associação com ALTEC2013.
Apresentação

Nesta apresentação, apresentámos comparativamente os casos do CCStop e do 

Manobras no Porto como espaços de transpiração de diferentes vulnerabilidades 

e contributos para o tecido sócio-cultural em transformação da e na cidade. 

Identificámos barreiras e fronteiras – físicas, culturais e formais – a partir das 

suas escalas e unidades de medida. Nomeadamente, quisemos constatar: que 

as fronteiras realmente vividas não coincidem, nem no traçado nem na escala, 

com as fronteiras formais ou mediatizadas; que as competências formais se 

apresentam em muitos casos como barreiras; que os apoios institucionais e 

formais tendem a ser em si limites ao que o vivido pede como acção; que a 

predisposição psicológica e social para a mudança é uma competência em 

si, frágil e a cultivar. A finalizar, em modo propositivo, foi lançado na mesa o 

proto-modelo de “Laboratório colectivo de quotidianos”, que traremos a este 

escrito quando abordarmos em extensão o caso Manobras no Porto.

Porto, 20150227
Doctoral Forum PhDD
Apresentação e participação em debates

Os Fóruns organizados pelo curso permitiram um ponto de situação partilhado 

do estado do projecto, no qual foi possível testar argumentos, confirmar 

intuições e receber contributos, bem como indagar a sua utilidade no confronto 

9 O tema foi posteriormente reconfigurado e levado a debate, em Julho de 2014, à Avenida dos Aliados, no Porto, à conversa 

“Espaços Devolutos: Três Perspectivas” integrada na iniciativa geral Homeland - News From Portugal, Bienal de Veneza 2014.
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com um conjunto apreciável de projectos de investigação em design. Nesse 

confronto, fomos reconhecendo neste trabalho um papel aberto e transversal, 

crítico antes de mais face a si mesmo, à investigação e à disciplina, e por isso 

capaz de encontrar com facilidade interacção com as restantes investigações, 

quer recolhendo confirmações fenomenológicas entrosadas nos próprios 

processos de pesquisa, quer observando a utilidade da nossa posição crítica 

perante metodologias e objectos diversos. Neste forum, especificamente, 

fizemos uma actualização da relação entre a geometria conceptual e 

terminológica da questão e o trabalho de campo então em curso, num 

momento em que os conceitos ‘fora’, ‘dentro’ e ‘estado de indagação’ estavam 

a ser adicionados ao binómio ‘criação’ / ’espaço comum’. 

Porto, 20150715
KISMIF, Keep it simple, Make it fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes10 
Abstract e apresentação, em co-autoria com Heitor Alvelos e Fátima São Simão
“The illegibility of the creative act: how a shopping mall became a music hub, and how its exposure 
may be its worst enemy.”
+
Praga, 20150827
ESA2015, Conferência Anual da European Sociological Association11 
Abstract e apresentação, em co-autoria com Heitor Alvelos.
“The ideological crossroads of the creative act: how a shopping mall became a music hub, and how 
it might perversely return to consumption mode.”

A estas duas conferências da área da sociologia levámos o caso do CCStop. 

O desenvolvimento centrou-se no que identificámos como um fenómeno de 

(auto-)sabotagem da energia criativa, alimentador de retornos ao estado 

de consumo passivo. O caso apresenta um momento em que a escala, a 

visibilidade e a presença da comunidade de músicos do CCStop a confrontaram 

com o seu reconhecimento por, e a sua relação com, as instituições, a cidade 

e o espaço mediático. Nesse momento, este ecossistema desenvolvido e 

fertilizado discretamente pelo improviso e a informalidade, acolheu pelo 

menos parcialmente a sua domesticação. Debatemos como a urgência de 

legibilidade, a mistificação, a exotização, a massificação ou o branding são 

exemplos de instrumentos subtis mas eficazes de esterilização da produção 

criativa e mesmo do seu ímpeto, por condicionarem o desejo que lhe está na 

nascença. Reconhecemos este mesmo fenómeno em vários casos e dimensões 

da produção artística e cultural e assim alargámos o alvo do contributo. 

Na conferência do Porto, questionámos o papel efectivo dos movimentos 

de ruptura criativa e artística na contemporaneidade. A Praga, levámos o 

fenómeno como contributo para a decifração das promiscuidades e violências 

implicadas nas relações entre consumo e cultura.

10 Informação sobre a Conferência disponível em https://kismif.eventqualia.net/en/2015/home/

11 Informação sobre a Conferência disponível em http://esa12thconference.eu/
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Porto, 20151019-20
UD15, 4º Forum de Investigação em Design12

Artigo e apresentação, em co-autoria com Heitor Alvelos. 

Sob o título “A Outra Alternativa. Poderá o design redimir‑se fora de si 

mesmo?”, desenvolvemos para este segundo fórum do curso o primeiro 

esboço da metodologia que aqui apresentamos. O argumento de que o 

design pode encontrar contributos para a sua crítica e actualização fora de si 

próprio, ainda que pelos seus meios próprios e legítimos, foi sustentada com o 

esboço da posição metodológica adoptada, associada à constelação de casos. 

A articulação fez apurar também a relevância do conceito ‘espaço comum’ para 

aprofundarmos quer a leitura da contemporaneidade e dos seus dilemas quer 

para apontar nesse espaço e nesta contemporaneidade a revisão do papel da 

acção criativa e das suas condições.

Madrid, 20151028-30
Radio Research Conference 201513 
Abstract e apresentação, com Heitor Alvelos e Daniel Brandão

A apresentação “Can a Cute Puppy Save Your Soul? The existential 

dilemmas of a community radio station in 2015.” foi o primeiros exercício 

de sistematização das questões em debate no caso Rádio Manobras, à data 

já tomado como caso central da investigação. Macroscopicamente, trata-se 

de confirmar que a indissociabilidade das falhas identificadas no design das 

da sua circunstância contemporânea é observável, comparativamente, à 

escala desta rádio e da cidade do Porto. Em detalhe, trata-se de identificar 

as manifestações desta teia no modo de operar da Rádio Manobras: nos seus 

princípios e no seu funcionamento técnico, nas relações entre a equipa e desta 

com a cidade, na distância do cidadão à instituição e da cidade por vasculhar 

à sedução da cidade estéril na sua aparente fertilidade. Qual é a sua missão 

possível? Qual é a sua agenda possível? Como se traduz operativamente?

Atenas, 20160702
Autónoma. Towards the Collective City14 
Artigo e apresentação, com Sara Moreira

O artigo concretizou um aprofundamento do conceito de ‘espaço comum’, 

associado ao momento em que a Rádio Manobras perscrutava a possibilidade 

de se associar a um grupo de associações e movimentos para ocupar um 

espaço físico e activista na cidade do Porto. Sob o título “Neither public 

nor private: ‘Baldio’”, analizaram-se a formas rurais e ancestrais de gestão 

comunitária – em Portugal os ‘baldios’ – para apurar um conjunto de 

12 Informação sobre a Conferência disponível em http://www.ud15.org/

13 Informação sobre a Conferência disponível em http://radioresearch2015.org/radioresearch/

14 Informação sobre a Conferência disponível em http://www.autonoma.gr
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práticas e conceitos contidos na ideia de ‘comum’ e, nesta, na organização 

social. O estudo destilou três pares de termos fundamentais a partir dos 

quais podemos ler o ‘comum’: Território e Propriedade, Necessidade e 

Sustento, Política e Linguagem. O estudo levou-nos ao baldio de Soajo, onde 

observámos viciações do ‘comum’ que reconhecemos como próximas das que 

procurávamos resolver no Porto. Colocámos, então, a hipótese de re-equacionar 

a comunicação e a pedagogia como ferramentas de regeneração.

Marcos da Investigação ‑ Acções paralelas

Assinalamos agora, também, acções periféricas aos casos centrais, que viajam 

do contexto da investigação para outros mais informais, descomprometidos, 

independentes, em dilema. Delas relevamos: 

›› Uma pesquisa dedicada ao PINC15 – Pólo das Indústrias Criativas da 

Universidade do Porto, no qual o curso está instalado. O trabalho16 focou-se 

no estudo do espaço físico e relacional, indagando da sua relação com a missão 

original do Pólo. Foram contactadas as empresas incubadas, indagando sobre 

os seus usos, ocupações e leituras do ecossistema de trabalho, desde o edifício 

à cidade envolvente. Pudemos observar, em funcionamento, um contexto de 

incentivo à criatividade e ao empreendedorismo gerido institucionalmente 

pela Universidade, em contraste com a índole informal da Rádio Manobras. 

Confirmámos, de novo, os constrangimentos de uma e outra posição de acção, 

na sombra da geometria tensa da relação entre o ‘fora’ e o ‘dentro’. Para esta 

pesquisa, foi desenvolvida uma ferramenta de inquérito específica, baseada no 

desenho, que permitiu observar alcances e dificuldades de modos de inquérito 

baseados na expressão intuitiva (neste caso gráfica) do quotidiano.

›› A co‑organização e participação na manutenção do EDEN ‑ 

Horta comunitária no PINC17. A declaração de intenções desta iniciativa 

auto-explica-se nos seus propósitos: “envolver e consolidar as comunidades 

da UPTEC/PINC; gozar de uma actividade suja e produtiva; aprender algo 

sobre como cultivar coisas; obter algum alimento; construir um compromisso 

informal de longo termo”. Vemos algo próximo das TAZ de Bey, mas, nesse 

sentido, um sucesso relativo, por não ter logrado penetrar o tempo de trabalho 

utilitário que absorve os habitantes do PINC. A acção despertou um misto de 

15 http://uptec.up.pt/uptec/polo-das-industrias-criativas

16 Trata-se de um trabalho de grupo, concretizado com os colegas de curso Ana Lima, Nelma Ferreira e Ricardo Melo. O processo e as 

suas conclusões / recomendações foram apresentadas ao PINC na pessoa da responsável pela sua coordenação, Fátima São Simão.

17 http://edenpinc.tumblr.com/
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Fig 01
Conjunto de imagens ilustrativas dos inquéritos 
no PINC. Os desenhos foram resultado quer de ge-
ografias mentais quer de traçados sobre a planta 
do espaço. O inquérito incluiu também recolhas de 
reivindicações e propostas, votadas posteriormen-
te num mural.

Fig 02
Conjunto de fotos que ilustram algumas fases 
de preparação e manutenção do Eden. Em baixo, 
Antifluffy – ente indecifrável que vai povoando 
estes territórios – visita a horta. Fotografias por 
Heitor Alvelos. 
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simpatia, curiosidade céptica e cooperações esporádicas. Não obstante, o fim 

deste projecto – hoje substituído por um relvado profissionalmente cuidado, 

ocupado com camas de cultivo pré-fabricadas da autoria de uma das empresas 

incubadas – provocou algum choque, comparável ao que se manifesta quando 

alguém que nos é indetectavelmente próximo, subitamente, desaparece.

›› Produções criativas de carácter experimental na área do som, em 

momentos e escalas variadas: sessões experimentais privadas e públicas, 

composição, co-edição, chamando ou colaborando em contextos tão díspares 

como uma sala de ensaios no Stop e os espaços de espectáculo da Casa da 

Música. Caracterizamos todos eles como testes extremos do que pode ou 

não produzir sentido alargado nas práticas que em geral apelidamos como 

experimentais – mas que nestas ocorrências preferimos classificar como 

paradoxais, tal é a sua distância e proximidade simultâneas em relação aos 

códigos geralmente praticados e aceites. 

›› A visita a Almalaguês, uma aldeia na qual se desenvolveu nos 

últimos séculos um saber e expressão próprios de tecelagem, organizada 

pelo colega de investigação António João Gomes18 que a este fenómeno 

dedica a sua investigação. Reconhecemos, em contexto rural e perante uma 

actividade artesanal, factores estéticos, técnicos, económicos, culturais, sociais, 

pedagógicos e circunstanciais ligados com a actividade criativa enquanto 

componente activo e enraizado no tecido económico e social.

›› Ainda em modo cooperativo com a equipa alargada do grupo de 

investigação, assinala-se a participação no projecto Porto Pelo Porto (PPP). 

Tratou-se de questionar, em desempenho profissional apoiado pelo curso, as 

estratégias de identidade para os territórios, por via de um processo participado 

de recolha, calibração e disponibilização. E tratou-se de constatar, no processo, o 

significado que tais palavras têm, hoje, no social, ou, aliás, no mercado.

Cada uma destas experiências concretiza uma circunstância específica do 

binómio ‘criação’ / ‘espaço comum’. Institucionalizado no PINC, questionador 

dessa institucionalização no Eden, ancestral em Almalaguês, cidadão no PPP, 

puramente exploratório e emocional nas experiências sonoras. Usaremos estes 

casos laterais, mesmo que de forma pontual e menos estruturada, trazendo ao 

debate aspectos que possam abrir ou contrastar com as questões a articular 

nos casos principais. 

18 Resumo do projecto acessível em https://phdd201113.wordpress.com/projects/design-tradition-and-craft-the-case-of-al-

malagues/
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Fig 04
Aspectos do projecto PPP: digitalização do mapa 
“Porto (e arredores)” de A.C. Lemos, 1830, que faz 
parte dos inventários de registos da palavra Porto; 
aspectos da exposição de apresentação pública do 
projecto, na Galeria dos Leões, Reitoria da U.Porto, 
de 15 a 26 de Outubro (trabalhos de montagem e 
palimpsesto em curso); exemplo de palavra “Por-
to” trabalhada a partir dos levantamentos.
O site do projecto está disponível em https://por-
topeloporto.org/
O projecto foi desenvolvido em co-autoria e 
parceria entre pessoas, investigadores, empresas 
e instituições. Equipa em https://portopeloporto.
org/ppp-2/quem/

Fig 03
A pauta do concerto-improviso “Nozes”, que teve 
lugar no bar Passos Manuel e uma imagem do 
evento “Scientific Punk” – exercício de tradução 
em directo de artigos científicos em improvisos 
Punk – que encerrou a conferência KISMIF 2015 na 
Casa da Música. Um excerto deste último evento 
está disponível em
https://www.youtube.com/
watch?v=6bqbNqZbro0
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FINS, CONTRIBUTOS, RESULTADOS

Quanto à aplicabilidade deste trabalho, mantemos para já a forma inicial 

das nossas proposições, aquela que foi proposta no início do projecto, em 

2014. Revisitaremos esta listagem no final, com percepção mais clara do que 

alcançámos e de para onde nos dirigimos:

Disciplinares 

Re-leitura da disciplina face aos fenómenos e impactos observados nas 

circunstâncias socio-culturais do presente, inéditas e herméticas. Então, 

contribuir para uma possível – ou não – reclarificação e actualização, ética e 

epistemológica.

Políticos 

Estudo da relação entre as condições de prática e os mesmos impactos e 

circunstâncias. Então, inscrição de preocupações de longo prazo quanto às 

condições de prática necessárias à promoção de dignidade e de bem estar para 

todos, tendo em conta uma percepção ampliada do papel da actividade criativa 

na construção do espaço comum e da consciência individual.

Metodológicos 

Teste do território do design por ampliação, nomeadamente por via das 

práticas experimentais e pelo desvio das suas qualidades para uma ideia 

alargada de artefacto. Então, revisão da actividade do design, da sua prática 

investigativa e da sua serventia, propondo-lhes um papel de mediação da 

descoberta em nome próprio.

Críticos 

Problematização das ideias, interpretações e impactos sedimentados pela 

e sobre a disciplina. Então, abertura à sua reinscrição em termos públicos, 

criativos e pedagógicos. Nomeadamente, contribuir para a sua libertação da 

ideia estereotipada de serviço, e logo para a revisão da sua prática enquanto 

serviço.

Cremos que, em geral, os fins enunciados se agregam num só: pedagogia. 

Pedagogia do sensível ao quotidiano e pedagogia da descoberta do campo 

imenso de possibilidades que se abrem à prática disciplinar, uma vez liberta 

dos seus pressupostos desactualizados, virtualizados, enquistados.
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RESUMO: GUIA METODOLÓGICO GERAL MAS PRÁTICO

I. Campo e posição: 

A falha detectada acontece e espalha-se através dos léxicos quando 

os assumimos acriticamente como válidos. Estes léxicos são também 

as estruturas – físicas e teóricas – de produção. Um ‘passo atrás’ é 

necessário, de modo a podermos estudar as relações entre o que se vive 

e os termos que actualmente o traduzem. Este passo atrás leva-nos a 

um ‘fora’ do design, à relação entre a criação e o espaço comum, e visa 

recuperar um sentido primordial da criação na sua relação com o espaço 

social. Argumentamos que esta posição nos permite perceber melhor 

como é que os léxicos actuais estão a reduzir o papel, o valor e as 

condições do perguntar e do experimentar.

II. Origem ética: 

Criatividade e investigaçao são expressões de um estado humano 

fundamental – o ‘estado de indagação’ – que é hoje condicionado por 

um contexto que não reconhece o valor da ‘indagação’ em si, porque esta 

não apresenta necessariamente resultados mensuráveis e consequências 

imediatas, como o nosso ecossistema cada vez mais reclama. 

Por outro lado, o espaço comum – abundante, disponível – só 

é alcançável se habitado por propostas que assumam a sua 

transitoriedade. Caso contrário, assistimos à sua privatização.  

O ‘estado de indagação’ é então o habitante natural do espaço comum, 

acolhido como um valor em si, antes de uma qualquer derivação em 

definição, fronteira, marca, produto, lei.

III. Níveis da operação: 

Escolhemos dois níveis extremos de operação de modo a que os vários 

tangíveis sejam o sustento da edificação conceptual:  

›› teoricamente, focar-nos-emos naquilo que está por trás dos signos, 

dos modelos, dos léxicos actuais; 

›› no trabalho de campo, misturar-nos-emos nos dilemas quotidianos, 

praticando a observação, recolhendo matéria-prima, estendendo a 

percepção, ‘trabalhando com’, ‘vivendo com’. 

 Na escolha e relação com os casos, escolheremos a pequena escala, a 

presença próxima e a abertura à auto-determinação de cada contexto 

nos seus parâmetros próprios, de modo a privilegiar um primado / 

ordem de produção de pensamento na qual é a prática experienciada, 

experimental, que ilumina a eleição e a revisão das questões relevantes.
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IV. Modo de operar: 

Navegaremos em problemas mal definidos, apresentando conceitos e 

casos em geometria como esboços de articulação entre os problemas e as 

suas possíveis reformulações, testados e precipitados enquanto vivências, 

usos. No processo de apuramento do esboço em modelo, há que assumir 

o seu carácter transitório e mutável, o carácter de um momento e de um 

movimento, ou seja, de uma concretização presente do que pode ser.

***

Argumentamos: fora de si mesmo, o design pode encontrar ingredientes para 

a sua clarificação e a sua crítica. Não em termos da sua especifidade técnica, 

mas seguramente nos da sua circunstância contemporânea e missão social, 

da sua filosofia e epistemologia, com consequências futuras ao nível da sua 

prática pedagógica e profissional.

GLOSSÁRIO, EPISÓDIO 2

Dobra, fora, dentro. A dobra, o vinco, divide em dois sem separar. Assim, 

estar de um lado ou do outro da dobra, que pode ser expresso como um fora 

e dentro relativos, implica uma posição mas não uma exclusão. Ver um todo 

segundo esta geometria permite-nos estar fora sem deixar de pertencer, 

estar dentro sem perder a vibração do que ficou fora, e encarar as dobras que 

exercemos como sistematicamente desdobráveis e redobráveis. Não obstante, 

tentaremos sempre dobrar, exprimindo no tecido a nossa vibração própria.

Necessidade, indagação, fome, nutrição. Quando o imprescindível, fatal e 

urgente contido na necessidade bloqueia a indagação sobre os meios da sua 

satisfação, instaura-se um loop sem resolução possível, a não ser que não 

haja escassez de meios, ou que a satisfação seja fazível sem olhar a meios. 

A necessidade precisa de o ser também pela indagação em si. Mas a indagação 

– seguir a pista, ir pelo rasto, inquirir, indagar, investigar – necessita de um 

tempo diferente, que é de observação, conjectura e contemplação. A fome 

deixa de ser uma fatalidade se nos empenharmos na ideia de nutrição, que é 

tanto o usufruto do que se criou, alimentando, como o usufuto do misterioso 

que há ainda para alimentar.

Consumir, consumar. Consumir remete para comer, gastar, esgotar, destruir 

totalmente (as chamas consomem a matéria que arde, por exemplo). 
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Consumar remete para adiccionar, completar, levar até ao fim, concluir, 

terminar. No consumir existe uma perda pura e simples, que poderá resultar 

num aborrecimento ou apoquentação (quando estamos consumidos). Trata-se 

de matar a fome num processo de destruição das possibilidades de saciar que 

é também autofágico. No consumar há uma perda em dádiva, em contributo 

para a viabilidade da nutrição.

Revolta, revolução, resistência, luta. O acto de revolta, que surge de uma 

qualquer fome, exprime a necessidade pura de revolver o que instaurou a 

privação dos meios de nutrição. A revolução, como nos sólidos, tende a voltar 

ao ponto de partida, no qual a privação volta a acontecer. Resistir – parar 

voltando-se, fazer alto e fazer frente, conservar-se firme, não sucumbir, ou, na 

física, não ceder ao choque de outro corpo – acontece apenas se o corpo não se 

converter naquilo a que resiste. Dançar é uma maneira de resistir dando uma 

inércia graciosa e nutritiva ao corpo. É uma forma de luta.

Experimental. Experimentar – tentar, ensaiar, apreender por via do trato em 

directo do que se está a indagar – faz o experimentado, aquele que é perito 

nisso que tentou e experimentou. ‘Tentar’ tem implícita uma ignorância, e 

esta é, também, necessariamente, sobre qual o objecto em experimentação. 

É um processo. Mas o experimental torna-se experiente na medida em que 

consegue isolar e reutilizar, mesmo que parcial, temporaria e artificialmente, a 

sua perícia. Aliás, podemos dizer que a sua perícia será definida, precisamente, 

pela parte do experimental que tem uso sequente. Pode-se ser perito em ser 

experimental, mas isso, por si só, não traz nada de nutritivo, a não ser que 

contribua para trazer algo do todo que se ignora.
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Em 2013, o executivo camarário liderado 

pelo Dr. Rui Rio, já perto do fim do mandato, 

lançou uma acção de pintura mural na zona 

da Boavista. Nas palavras do site da edilidade, 

a acção visava “separar o trigo do joio”, 

agrupando na palavra “joio” toda a pichagem 

na cidade que não se sujeitou à aprovação 

prévia do executivo em funções. A acção 

procurou legitimar‑se através do prestígio 

da academia. A Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto foi convidada 

para a coordenação e envolveu os seus 

alunos na execução. A autoria/autoridade 

institucional não teve aparentemente reflexo 

no valor técnico e estético da intervenção. Na 

impossibilidade de assumir uma análise séria 

das qualidades intrínsecas das ilustrações, 

regista‑se apenas que parece haver consenso 

quanto à sua pobreza.

Fui passear com um amigo, ver e fotografar os 

murais em Agramonte. A alegada intenção de 

“contributo para a preservação da memória 

histórica, patrimonial e coletiva da Invicta” – 

esta expressão, tal como “separar o trigo do 

joio” faz parte do texto de apresentação da 

acção publicado pela C.M.P. – contrasta com 

a obra protagonizada pelo mesmo executivo 

no Mercado do Bom Sucesso, ali a 100 m. 

O mercado tradicional sofreu uma operação de 

“desinfecção”, que incluiu uma metodologia 

precisa de expulsão dos antigos comerciantes 

para montar uma exposição gourmet 

permanente ao estilo de uma feira industrial 

temática. Curiosamente, uma das pinturas 

produzidas na acção representa o próprio 

Mercado do Bom Sucesso, ao lado do primeiro 

Palácio de Cristal e da Remise dos Eléctricos 

em cujo terreno está agora a Casa da Música. 

Cada um destes casos de transformação 

urbana contém um debate em si. Mas o gesto 

de legitimação de todos eles por atacado é um 

só, e serve hoje de paisagem matinal ao Dr. Rui 

Rio, caso ele não tenha mudado de casa.

Quem informou sobre a morada do Sr. 

Ex‑Presidente foi o coveiro do cemitério, que 

assomou no topo do muro, divertido com 

os comentários e a sessão fotográfica, e 

prosseguiu interessado, sugerindo a visita 

destes forasteiros ao cemitério, convite que foi 

aceite.

Este homem convive diariamente com uma 

seara de túmulos, pedras trabalhadas e 

compostas, densíssimas em estilos, escalas, 

tempos, detalhes, histórias, significados, 

arrumações de redes de corpos. Este homem 

sabe, de certeza, ler a pobreza das pinturas 

murais promovidas em fim de mandato 

pelo edil. A máquina fotográfica desviou‑se 

então dos imberbes murais e tentou captar 

o homem, sabendo que estava a invadir ou 

a roubar qualquer coisa. Qualquer coisa que, 

quem sabe, vale a pena todos sabermos. Mas a 

determinação sobre o que ele sabe, quer saber 

ou aceita lançar para fora de si, é matéria 

na qual ele tem a primeira palavra. Ele é o 

condutor.
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Descrição dos Casos

CONSTELAÇÃO: PERFIS E CONTRIBUTOS

Chamou-se constelação ao grupo de casos, contextos e experiências porque se 

pretende uma articulação entre as ocorrências, os perfis e as oportunidades de 

estudo em cada um deles. Na constelação podemos observar tanto analogias 

fenomenológicas como particularidades e complementaridades enquanto 

entes-agentes no tecido da cidade do Porto, que é o recorte geográfico a que 

nos reportamos no terreno. Metodologicamente, já vimos, obtivemos deles 

uma calibração de escala e portanto uma operacionalização do trabalho, mas 

também a simbiose vertiginosa entre os dois modos privilegiados e extremos 

de funcionamento que elegemos: o ‘pensar’ e o ‘estar-fazer’ no quotidiano 

tangível. Os quatro primeiros casos são anteriores à investigação, com a 

excepção de acções pontuais nos casos d’A Transformadora, que participou 

no projecto PPP, e do Futureplaces, no qual estivemos envolvidos em todas as 

edições até hoje. Faremos deles uso eventualmente desequilibrado, guiados 

pelo que, no curso do vasculho, encontrámos como contributo em cada um 

deles. No centro estará a Rádio Manobras, na qual fizemos o trabalho central e 

efectivo de campo desta investigação.

Trata-se também de uma constelação porque os casos e os seus fazedores se 

imiscuem e contaminam uns aos outros em termos narrativos, conceptuais, 

práticos, temporais, e também autorais. Neste território geográfico do Porto, 

nas iniciativas de tentar nele criar que se vão descrever, e num tempo que se 

esbate retrospectivamente até à década de 90 do século passado, pessoas 

foram progressivamente encontrando eco e partilhando as suas condições, 

as suas procuras e necessidades, as suas produções. Por isso, este trabalho 

também concretiza em escrita uma das visões possíveis sobre uma acção 

conjunta, sobre uma co-autoria predominantemente informal e não inscrita.

Antes da descrição separada dos Casos, ensaiamos, em modo introdutório, a 

sua apresentação sumária, que inicia a explicitação das suas posições relativas:

›› AT. O desempenho profissional em design de comunicação – concentrada 

na empresa A Transformadora (AT) à qual o investigador está ligado 

desde 1997 – provocou a primeira constatação, e também a mais directa 



98

e violenta, dos obstáculos à proposição de mudanças sensíveis no tecido 

produtivo. Trata-se de experiência em directo da prática do design 

enquanto peça servil na labuta do mercado. Foi esta violência que, em 

2006, motivou o investigador a avançar para terrenos exploratórios, quer 

por via de práticas em campos periféricos, quer por via da investigação 

formalmente inscrita. 

›› CCStop. O Centro Comercial Stop (CCStop), ocupado por bandas de 

músicos desde meados da década de 90, é um espaço criativo singular, 

espontâneo e informal. Foi objecto de estudo original deste trajecto de 

investigação em contexto de mestrado, em 2007-2008. Mantém-se, ainda 

hoje, incólume às tentativas de domesticação ou organização impostas, 

calibrando internamente a sua economia e a sua ética. Nesse sentido, 

é a incarnação de ‘estar’ mais pura que encontrámos. Não obstante, 

observámos como arrisca também banalizar-se, consumir-se em produto, 

no momento e na medida em que se abre e recorta na cidade. 

›› MnP. O Manobras no Porto (MnP) – projecto cultural promovido pelo 

município do Porto, em cuja coordenação o investigador participou – 

ambicionou re-activar o pensamento e a criação enquanto motores 

partilhados e consequentes na cidade, neste caso no seu centro histórico. 

Nele pudemos observar a matéria e os léxicos da criatividade nas mãos, 

nas bocas e nos quotidianos de muitos diferentes actores – políticos, 

académicos, agentes culturais, criadores, simples habitantes – e 

constatar o papel que lhes vai sendo dado no concreto das circunstâncias 

por cada um deles, e que define a sua operatividade de facto.

›› FP. O medialab para a cidadania Futureplaces (FP) é um espaço de apelo 

aos cidadãos para agirem temporariamente em regime experimental, 

criativo e reflexivo. O Futureplaces tem uma ligação umbilical com o 

trajecto que aqui se expõe, já que nele mergulhámos anualmente desde 

2008, tendo sido pretexto, estímulo e referência nomeadamente para 

acções levadas a cabo no CCStop e no Manobras no Porto. Contexto 

indagador, subtil embrião de pensamento, de forças, de acções.

›› RM. A Rádio Manobras (RM) – rádio comunitária do Porto nascida 

no MnP – é um dispositivo mediador no espaço comum que agrega, 

porventura, os perfis e as missões que a antecederam, e com eles lida 

quotidianamente, em direcção a um futuro que não conhece. É um 

colectivo instável, encriptado, informal; que assume uma missão 

pedagógica e criativa dedicada e aberta à cidade; que quer ser espaço 

experimental, inconformado, precário. E, no entanto, é também projecto 
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que tem que lidar com o seu sustento e o dos seus membros, o que o 

empurra para as vias empresariais e artísticas correntes. Mergulhámos 

no processo quotidiano da Rádio Manobras o que quer dizer também 

que nos envolvemos na malha de visões e desejos de uma equipa 

que esgrime pouco mais do que as suas aspirações íntimas e parcas 

disponibilidades para ensaiar na cidade um espaço parilhado e profícuo 

que não conhece. 

AT

A Transformadora apresentou-se em 2009 como uma proposta original de 

modelo de empresa de design e comunicação. O projecto quis rever e abrir 

a sua prática profissional enquanto empresa dedicada principalmente ao 

mercado de consumo. O modelo re-elegia o acto criativo como prática central 

onde a missão se concretiza, e configurava a empresa como ferramenta para a 

cumprir. Teve como motivações a mudança das circunstâncias que determinam 

tal prática – quer à escala global quer no contexto específico do Porto, a partir 

de cerca de 2002 – e a necessidade de mudar na sua equipa uma cultura 

empresarial pouco compatível com tais mudanças. 

A Transformadora aglutinou e sucedeu, com a mesma equipa, a duas empresas 

irmãs, a Sino Publicidade e a Sino Design, treinadas e profundamente 

comprometidas no tecido produtivo e comercial, no qual operavam segundo o 

modelo das agências multinacionais de publicidade. Na mudança, não estava 

em causa uma recusa do compromisso com a “máquina mercantil”, mas 

sim as condições em que era possível trabalhar criativamente encarando a 

pressão competitiva centrada no imediato e viciada nos princípios. Centrada 

no imediato, porque guiada pela obtenção de resultados financeiros de curto 

prazo mais do que pela construção ou solidificação de valores de longo prazo, 

social e culturalmente comprometidos – um imediatismo que é sincrone, aliás, 

com as exigência do accionista anónimo que exige lucros trimestrais para 

os seus títulos, mesmo que o ciclo de desenvolvimento natural do negócio 

se processe em outro ritmo. Viciada nos princípios, porque apontada à 

especulação – criação de valor sem sustentação real – por via das narrativas do 

“criativo”, como modo de responder ao imediato. 

Na altura da mudança, o fenómeno da chamada globalização estava já maduro 

e é relacionável com estas circunstâncias. A democratização do acesso à 

informação e às ferramentas de produção criativa atingiu o desempenho 
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profissional do design, definitivamente privado do controlo exclusivo das 

técnicas e dos dados; a mudança de escala dos negócios, agora mais extremada 

entre o muito grande e o muito pequeno, atingiu também a actividade do design 

de comunicação desempenhado em contexto comercial, que responde a tais 

escalas. Entre o profissional individual e a grande agência multinacional ficou 

pouco espaço e oportunidades para as escalas intermédias de produção na qual 

a Sino – e depois a AT – se enquadram. Estes aspectos em conjunto reforçaram 

um contexto perverso para a actividade criativa. Por um lado, as valências 

Fig 05
Na primavera de 2009, a Sino estava em vias 
de abandonar o seu escritório num prestigiado 
edifício da Boavista, para ir ocupar – já como AT 
– uma casa secular na baixa do Porto. A equipa 
fez horas extraordinárias dedicadas a construir as 
letras A e T a partir dos materiais de economato 
da Sino prestes a perderem a validade. Completa 
a obra, passearam nas imediações como metáfora 
da viagem prestes a começar. As fotografias são 
tiradas pelos membros da equipa, com excepção 
da de maior ampliação, que é da autoria de Paulo 
Cunha Martins.
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criativas pareciam o reduto a desenvolver para afirmar a competência, o que 

requer a abertura de espaço para a experimentação e a investigação. Por outro 

lado, e em sentido contrário, a pressão do resultado a curto prazo induz a eleição 

sistemática das soluções que já se conhecem, porque são menos arriscadas 

precisamente nesse prazo e permitem tempos menores de implementação. Criar 

“o diferente” reforçou-se enquanto estratégia desesperada de sobrevivência. 

O desespero tocou especialmente as estruturas médias, relativamente pesadas 

mas com poucos meios ou folgas, em competição simultânea com o pequeno 

e mais ágil atelier de design e com as bem apetrechadas multinacionais*. Não 

obstante a especificidade de cada escala de negócio, o desespero do imediato 

foi exigindo dos diferentes actores, e na posse dos mesmos dados, a produção 

da mesma solução: aquela que o cliente ou o gestor já pré-determinou como a 

mais eficaz e com menor risco. Inovar passou a significar dar a ideia de inovação. 

Para obter “a ideia de…” o profissional de comunicação reduz o seu papel a uma 

execução técnico-táctica cuja componente criadora é residual. 

Duas caricaturas para melhor nos fazermos entender: 1) se, para vender o 

produto original português Vinho Verde, o procedimento é – por questões de 

celeridade, de custos e de instrução do cliente – usar como motivo central a 

foto retirada de um banco de imagens da qual se pretende retirar, apenas, um 

apelo charmoso ao consumo (imagine-se uma qualquer imagem resultante 

de uma pesquisa no Google sob as palavras ‘fresco, leve, jovem, cool’) as 

qualidades técnicas e estéticas intrínsecas da imagem são irrelevantes face à 

decisão de fundo, no que diz respeito ao contributo que se dá para a paisagem, 

a sensibilidade, a herança, o imaginário e até uma ética colectiva; 2) se, para 

criar ou renovar a marca de um produto, são válidas as referências e boas 

práticas internacionais, não no sentido de se exigir um mergulho processual na 

densidade em questão e nas suas possíveis expressões, mas sim no sentido da 

imitação superficial das expressões análogas que já obtiveram sucesso, é uma 

oportunidade de afirmação que se perde, e um reforço da generalização das 

identidades que se promove. Com este tipo de desempenho, esta actividade 

profissional perde tanto capacidades como campo estratégico de acção.** 

As caricaturas apenas tornam evidente a estrutura de tomada de decisão que 

penetra até aos pequenos poros do processo criativo, até ao quotidiano do 

criar, até aos seus resultados e até ao seu legado de experiência.

No contexto português e na sua escala de intermédia de negócios, a Sino 

identificara, no desempenho quotidiana da profissão, algumas especificidades 

agravantes: um tecido empresarial imaturo no uso do design e da comunicação 

como ferramentas concretizadoras da sua produção e missão, preso em cadeias 

*
Na verdade, também em competição com o 
próprio cliente, que também aprendeu a desenhar 
esboços no Powerpoint e a conceber ideias a 
partir das pesquisas na internet, preconcebendo 
imagens cada vez mais sofisticadas para si, como 
derivados acríticos da concorrência.

**
O cenário macroscópico tem a sua expressão 
local, seja ela a do país, da cidade ou das comu-
nidades profissionais, culturais e empresariais, 
e vice-versa. É disso sintomático o facto de os dile-
mas que aqui apresentamos a propósito de uma 
média empresa de uma segunda cidade de um 
país periférico serem expressos nos discursos das 
eminências mundiais do Design, como pudemos 
testemunhar ouvindo Neville Brody debater as 
relações entre a missão social do Design e o seu 
comércio, e procurar, nesse debate, resoluções 
para a prevalência da missão.1 
O problema agrava-se quando o reconhecemos 
alastrado ao ensino. O mesmo Neville Brody dirige 
actualmente o Royal College of Arts (RCA) em 
Londres, numa altura em que se coloca a questão 
de esta escola de referência estar a ser tomada 
pela pressão da auto-sustentabilidade financeira, 
que tenta atingir quer por via dos compromissos 
com a indústria que tendem a prevalecer sobre as 
questões pedagógicas, quer por via do aumento 
das propinas que ameaça tornar o RCA numa 
escola de elites definidas mais pela capacidade 
financeira das famílias do que pela competência 
potencial ou real dos seus alunos.2

1 ver palestra integrada no ciclo Personal Views #29, com a 

curadoria de Andrew Howard, e que teve lugar na ESAD, 

Matosinhos, em 9 de Fevereiro de 2007. Disponível em 

https://vimeo.com/43277932

2 Sintoma recolhido em conversa com Len Massey, professor 

de desenho no RCA, em Junho de 2016.
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burocráticas que desligam as decisões dos processos, reagente em lugar de 

propositivo, e tomado pelo olhar quimérico para um exterior distante que faz 

escamotear as forças próprias. Neste cenário, a AT procurou resposta na sua 

própria condição de periférica – quer a sua como agência, quer a de Portugal 

no contexto global dos negócios – enquanto ponto de partida e vantagem, 

entendendo que o menor comprometimento com a estagnação do global pode 

ser espaço e oportunidade para desenvolver respostas focadas em vantagens 

próprias, em alternativas à tendência para a generalização, a superficialidade, 

a estereotipagem. Este sentir via-se suportado numa ideia de gestão publicada 

na altura, a Cauda Longa (Anderson, 2007), segundo a qual o mercado estaria 

ofuscado pela presença das estrelas – os líderes de mercado cada vez maiores 

em dimensão e menores em número –, escamoteando o potencial que, na 

sombra, se desenvolvia em termos de diversidade e riqueza de nichos. Então, se 

em Portugal, como no Porto, existe cultura, produção, experiência e imaginário 

que não estão nem consolidados nem transformados em proposta perceptível, 

a dedicação àquilo que pode ser identificado e potenciado como raiz local é 

um problema para resolver e um potencial por explorar, inclusivamente como 

factor de emancipação face a modelos exteriores. A AT dava assim sentido à 

ideia de “local”, que quis ver quer nos vários agentes e realidades – estruturas 

empresariais ou culturais, modelos de negócio, produtos, heranças, realidades 

sociais – quer nos públicos: “local” como o foco para o qual a prática profissional 

deveria dirigir, em profundidade, a sua acção investigativa e estratégica; “local” 

como corpo prévio e prevalente sobre as ideias de marca ou identidade se 

entendidas apenas enquanto suas meras representações superficiais. A AT 

procurou nestes termos reencontrar o seu papel, a sua viabilidade e o seu 

contributo para resultados duradouros no estado geral da comunidade por via 

do design e da comunicação. A sua missão definia:

›› Criar uma comunidade aberta de pessoas felizes, motivadas e 
envolvidas.

›› Encontrar um quadro de prática que favoreça o aprofundamento da 
competência, o sentido da missão e a auto‑estima profissional;

›› Abrir o conceito de empresa no sentido de a reforçar como inter‑agente, 
primeiro local e depois global;

›› Contribuir para a redefinição do papel da comunicação e do design no 
imaginário dos decisores, profissionais e pessoas em geral;

›› Provar que a acção focado na intervenção consciente sobre a 
realidade económica, social e cultural é compatível com um projecto 
economicamente próspero;

›› Redefinir a comunicação e o design como agentes com iniciativa e 
consequência social. (Canha, Carvalho, Menezes, 2009).

Como referimos no início, a AT herdou uma equipa treinada no desempenho 

segundo o modelo de agência multinacional. Vinte pessoas – catorze em 2015 
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e dez em 2017 – procuraram rever também o modo de se organizarem e de se 

relacionarem. Manteve-se a convicção no formato de empresa, mas toda a estrutura 

de relações e responsabilidades foi refeita, como primeiro gesto de tradução de 

uma realidade nova. O modelo multinacional que se abandonou assenta numa 

hierarquia piramidal e na separação de competências. Nele, os ‘criativos’ – equipas 

de redatores e designer gráficos – assumem o papel de produzir objectos de 

comunicação segundo briefings definidos pelo departamento comercial em conjunto 

com o cliente. O denominado ‘serviço de clientes’ – account em Inglês – assegura 

toda a condução estratégica e de relação do trabalho, à qual os criativos devem 

responder. A nova estrutura da AT procurou curto-circuitar níveis hierárquicos 

para promover a proximidade, a inter-responsabilidade e a complementaridade 

de especialidades. A estrutura interna foi horizontalizada oferecendo potencial 

de iniciativa a cada membro em casos e momentos específicos; os ‘criativos’ 

aproximaram-se dos clientes, por anulação da intermediação obrigatória do serviço 

de clientes; a equipa tornou-se potencialmente infinita, por assumir a vontade de 

convocar uma rede de autores e especialistas capazes de contribuirem, em cada 

desafio específico, de modo particular. Desenhava-se a AT como uma plataforma de 

recursos moldável à configuração de cada problema, tendo por base a especialização, 

mas no sentido de reconhecer colectivamente o contributo inventivo e estratégico 

de cada uma das especialidades em circunstâncias específicas, e não no sentido de 

as subordinar a uma hieraquia de poder e a uma classificação reduzida à separação 

gestão-estratégia -criatividade, nas quais esta última está subordinada às duas 

primeiras.

� �

d) O director de projecto, analisa, corrige e aprova o plano e orçamento. 
No caso de consultas e encomendas, apresenta a proposta.

e) No caso de uma proposta, o director de projecto conduz as negocia-
ções e alterações necessárias à aceitação da proposta, recorrendo de 
novo às consultas internas necessárias.

Nesta fase, a gestão de serviço passa a assumir as suas responsabili-
dades de controlo de prazos, formalidades e transferência de dados 
interna e externa. Por isso assume relação directa com o cliente para 
estas tarefas, se essa for a orientação da direcção do projecto, até à sua 
conclusão. •

�. Validar

A visão da AT necessita de 
contraditório e negociação para se 
tornar uma possibilidade de facto.

Nesta acção estão em causa quer uma sintonia estratégica entre o pon-
to de vista da AT e a realidade a transformar, quer os termos objectivos 

DIRECÇÃO PROJECTO

GESTÃO SERVIÇO

COORD. GERAL

GESTÃO ESTRATÉGIA

GESTÃO CRIATIVA

GESTÃO ADMIN.

Apoio à negociação;
validação.

CLIENTE

TERRITÓRIO
A TRANSFORMAR

Apresentação,
discussão, negociação
dos termos propostos.

Proposição

Trabalho

Agendamento

Uma vez validada, a
proposição torna-se um
trabalho efectivo e
entra em planeamento.

a) O director de projecto prepara o briefing inicial com o apoio da ges-
tão de serviço na recolha e organização de informação. Os coordenado-
res das áreas a envolver no projecto podem também ser consultados em 
aspectos que sejam da sua especialidade.

b) O director de projecto, com o apoio da gestão de serviço, define os 
recursos necessários e as horas/tarefas previstas para o projecto, con-
sultando para isso os coordenadores das diferentes áreas envolvidas (no 
caso da Brigada, apenas a área de conteúdos). O envolvimento de colabo-
rações externas requer o acordo da coordenação geral (João Menezes). 

c) Com base nestes dados, nas tabelas de custos e na consulta à pro-
dução, a gestão de serviço elabora um orçamento e um cronograma 
estimativo de trabalho. 

Orienta
Delega
Decide

DIRECÇÃO PROJECTO
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responsabilidade
estratégica, criativa e
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GESTÃO CRIATIVA
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Consulta eventual:
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Solicitação eventual
de contribuições
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Consulta para aferição
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PRODUÇÃO INTERNA
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Proposição

Fluxo de dados.
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Agendamento

Contém: problema
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quantificados; plano e
estratégia; equipa;
cenário orçamental.

Fig 06
Aspecto do documento “AT, Máquina: Fluxo” no 
qual se comunicava a reorganização dos processos 
e da equipa.
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Todo este desenho ecoa hoje como idílico e fracassado, tal como ilustrámos 

antes com o episódio no qual um membro da equipa desabafava, em reunião 

interna, a sua prioridade à sobrevivência para a qual o exercício profissional 

não é senão instrumental. A realização da existência – a música para a dança 

na metáfora apresentada segundo Agamben – não se concretizou no exercício 

profissional. Este destina-se – no design como na actividade dos seus clientes 

– à resolução das urgências financeiras imediatas. Destina-se a um esbracejar 

em areias movediças, colhendo delas um minuto mais de vida, sem banda 

sonora possível senão a dos braços que batem desesperados. De facto, a ideia 

esperançada do “local” encontrou este sem disponibilidade para a paciência de 

se encontrar a si próprio. Apresentamos dois exemplos, tomados de incursões 

da AT para fora do tecido comercial no qual a Sino assentara a sua actividade:

›› No ano de 2012, a AT assumiu a comunicação do evento “Paredes 

- Pólo do Design de Mobiliário”, integrando uma equipa que envolvia a 

Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto e a escola de design ESAD de 

Matosinhos. O projecto destinava-se à “reinvenção de um território para um 

desenvolvimento sustentável, através do design e da criatividade”.19 O que a 

AT encontrou e lidou foi o recurso ao sistema de estrelato20 – que convocou 

nomes de retorno garantido no circo mediático como Maradona, Cristiano 

Ronaldo, Luciano Benetton e Souto de Moura – no qual a participação e até a 

caridade21 se demonstraram ao serviço desse mesmo circo. Não encontrámos 

dados sobre os efeitos desta iniciativa no desenvolvimento da indústria de 

mobiliário de Paredes, em termos de autonomia de proposta e prosperidade 

real do negócio. Não obstante, a iniciativa foi premiada pela União Europeia22 e 

bem vista no espaço público. E a AT prosseguiu no projecto enquanto isso lhe 

foi permitido, porque necessitou dele para a sua própria sobrevivência.

›› Em 2014, a AT foi informalmente convidada a participar, em conjunto com 

outras duas empresas de design, numa consulta informal que visava a imple-

mentação de uma nova identidade visual para a cidade do Porto. Na linha do que 

definiu como missão e modo de operar, a AT convocou agentes activos da cidade 

– entre as quais a equipa de doutoramento em que está envolvido este inves-

tigador* – para debater a questão e apontar um caminho que tivesse em conta 

o “local” como raiz de resolução, ou, para usar a linguagem dos negócios, como 

19 https://www.facebook.com/PoloDesignMobiliario/

20 http://www.publico.pt/culturaipsilon/jornal//leiloar-o-mundo-em-11-cadeiras-25169708

21 https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/leilao-de-cadeiras-rende-111500-euros-para-o-acnur-1575739

22 https://www.publico.pt/local/noticia/art-on-chairs-cadeiras-permitiram-a-paredes-chegar-a-alto-premio-europeu-

1630397?page=-1#/0

*
O investigador pertence aos quadros da AT, de 
cuja actividade se ausentou temporariamente 
para este doutoramento. No entanto, neste per-
curso, procurou sempre as interligações possíveis 
entre a investigação e a dimensão profissional à 
qual está historicamente ligado.
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activo potencial e estratégico. Desta convocatória e do debate entre os convocados 

resultou uma proposta centrada na inscrição patrimonial da palavra Porto e no 

seu reconhecimento por todos quantos vivem ou contactam a cidade. A proposta 

foi declinada, num processo de decisão vagamente partilhado do qual consegui-

mos extrair duas razões principais: a sua implementação seria pouco prática, e a 

imagem resultante não corresponderia à venda de um produto turístico à escala 

planetária. A proposta da AT evoluiu para uma plataforma na web23, pois os seus 

autores reconheceram nela uma validade independente da sua implementação 

comercial. A proposta ganhadora está na rua, é em geral aplaudida e premiada24, e 

também confundida com outros designs oriundos do grafismo global25.

Mas as causas do insucesso do mdelo AT são-lhe também internas, como 

pudemos ouvir em conversas com a direcção da empresa. A redefinição do 

modo de operar da equipa revelou-se, na prática, contrária aos seus objectivos 

iniciais. No modelo AT, as direcções de projecto e o planeamento passaram 

a guiar-se pelas especialidades – o estratega, o gráfico, o publicitário, o web 

designer, o gestor – em lugar de uma cadeia de comando – o director, o gestor 

comercial, o fabricante criativo. Visava-se eliminar intermediações e conferir 

aos intervenientes contacto e responsabilidade directos sobre os projectos, e 

ainda promover uma orgânica fluida de constituição de equipas em múltiplos 

formatos, cada uma à medida de cada desafio. Na prática, assistimos a um 

enfeudamento cada vez mais claro de cada elemento da equipa no seu reduto 

de responsabilidade, tendo o todo perdido capacidade para debater, trabalhar 

e propôr em conjunto. Na verdade, os ´criativos’ – os redactores, os designers 

– não demonstraram capacidade nem para articular estrategicamente as 

questões, nem para solicitar e dinamizar trabalho cooperativo e complementar 

no seio da equipa, e desta com os clientes. Demonstrou, isso sim, preferir o 

reduto da resolução formal do objectos e das palavras, que parecem constituir 

em geral o território da sua formação e da sua resolução existencial. A amostra 

da AT vale a sua própria dimensão* e não é possível generalizar. Não obstante, 

o que observámos nesta amostra é que o actor criativo com educação 

superior nas escolas formais, no seu desempenho concreto, tende a abdicar 

voluntariamente de assumir um papel cooperativo e uma responsabilidade 

social no seu trabalho. Tende, isso sim, a reduzi-lo à mera concretização formal 

e individual de peças de comunicação, avaliáveis apenas pelas suas qualidades 

estéticas, tendo por bitola o universo dos léxicos vigentes. 

23 https://portopeloporto.org/

24 http://www.porto.pt/noticias/marca-porto-distinguida-com-um-dos-maiores-premios-de-design-do-mundo_2

25 https://www.publico.pt/local/noticia/projecto-alemao-acusado-de-copiar-imagem-do-porto-1697312

 http://kulachek.com/Prague-School-of-Design-winter

*
Ao longo de oito anos experimentaram este mo-
delo cerca de 20 criativos, oriundos em geral das 
escolas superiores do Porto.
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Esta redução parece hoje enraizada e indelével na prática do design como 

serviço, o que levanta desafios quer ao nível da formação em design quer 

ao nível profissional. Será necessário entender porque é que as tentativas 

de reverter pensamento generoso e em profundidade para o desempenho 

profissional tendem a falhar neste ecossistema. Nele, o designer (ou a empresa 

de design) parecem já nada ter a dizer de substancial sobre a realidade 

que trabalham. Ela já “é”, à partida, em forma de produto, e a função do 

designer sobre ela é cosmética. E, mesmo exercendo essa cosmética, ele está 

submetido às regras ‘estéticas’ e chavões que emanam do limbo mediático. 

É como um actor que nada tem a dizer ou acrescentar à peça que representa. 

A peça já “é”, e o actor anula-se nela debitando o texto segundo as ordens do 

encenador. Nada nele é contributo de mudança, de transformação.

Em Julho de 2016, conversámos com Rafi Segal durante a conferência 

Autónoma, em Atenas. O arquitecto e investigador do MIT acabara de expôr 

algum do seu trabalho, incluindo uma exploração de novas formas de habitar 

concretizada numa proposta de recuperação de uma torre em Nova Iorque26. 

Perguntámos sobre a aceitação do projecto junto dos empreendedores e 

consequente viabilidade da sua concretização. A resposta confirma a força 

geral que aqui descrevemos. Os investidores preferem não correr riscos, 

tendem sempre a acentuar o status quo. Inovar, na boca do empreendedor, 

tende a significar – ou pelo menos é subordinada a – ganhar mais dinheiro. 

A invenção da terceira lâmina da máquina de barbear descartável, cujo 

aumento de eficácia só é visível no anúncio publicitário, é fundamentalmente 

supérflua face à invenção da lâmina que revolucionou o barbear. A flashmob 

convocada pela marca de telemóveis com a finalidade de recolher imagens cool 

para o próximo anúncio publicitário é fundamentalmente contrária à afirmação 

que guiou o aparecimento do conceito – a da autodeterminação em contexto 

urbano, em confronto com a acefalia do trendy consumista. A utilização do 

argumento dos “frescos de origem nacional” por parte da cadeia Continente 

contrasta com o seu histórico efeito no tecido produtivo e comercial 

português.* A relação entre criação e espaço comum, em contexto comercial 

e empresarial, é fortemente determinada antes do produzir criativamente, 

pelas condições desse mesmo comércio, para as quais são chamados todos 

os argumentos, inclusivamente os do anti-consumismo. As aparentes 

inversões de valores destinam-se a sucumbir na superfície dos slogans, uma 

vez espremido o seu potencial de venda. Por sua vez, a empresa criativa e o 

26 http://rafisegal.com/new-housing-prototypes/

*
“O reforço na comunicação dos frescos, o coração 
das lojas Continente, demonstra o nosso com-
promisso em estimular e apoiar a nova geração 
de produtores, respondendo simultaneamente às 
necessidades de uma nova geração de clientes. 
É objetivo do Continente fortalecer o seu papel 
de elo de ligação entre o produtor e o consumidor 
final, dando a conhecer a origem, qualidade e 
autenticidade dos produtos, estimular estilos de 
vida saudáveis e promover a sustentabilidade 
ambiental e alimentar, junto dos portugueses.”1 
A afirmação, feita pelo director de marketing 
da Sonae Modelo Continente, contrasta com a 
hegemonia de interface entre produção e consu-
midores que o Continente exerce segundo as suas 
conveniências. Ver, por exemplo o conflito com os 
produtores de leite, em Janeiro de 2012.2

1 https://www.sonae.pt/pt/media/press-releases/conti-

nente-apresenta-nova-linha-de-comunicacao-de-frescos/

2 http://www.jn.pt/economia/interior/continente-reitera-

compromisso-com-os-consumidores-face-as-criticas-dos-

produtores-de-leite-2227399.html
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criativo, neste contexto, tendem a refugiar-se na graça formal que, caso seja 

conseguida, o resolverá existencialmente e resolverá a ambição do cliente 

por audiências e compradores. Este cenário extravasa o mundo do comércio e 

atinge hoje os espaços políticos e culturais que, uma vez “profissionalizados”, 

tendem a reger-se pela mesma lógica.

CENTRO COMERCIAL STOP

O CCStop é um centro comercial de primeira geração que faliu enquanto 

espaço comercial em meados da década de 90 e foi gradualmente ocupado por 

músicos. Em 2008 estimava-se que cerca de 100 projectos musicais estavam 

ali instalados. A dissertação StopNonStop (Canha, 2008) comparou o projecto 

de Centro Comercial com o fenómeno posterior e espontâneo da sua ocupação. 

Identificou-se, no primeiro, a incapacidade dos profissionais do comércio e do 

urbanismo para ler o curso da cidade a longo prazo e, no segundo, o sucesso 

de um processo espontâneo, não planeado, mas que acolheu e compatibilizou 

energias de indivíduos e grupos para criar um espaço produtivo e 

auto-sustentado. O mesmo estudo identificou características deste fenómeno 

e propôs a descrição do seu ADN usando termos como auto-didactismo, 

iniciativa individual, auto-organização em pequena escala, sentido do papel 

e da responsabilidade em pequenos grupos, clandestinidade / invisibilidade / 

Fig 07
O Centro Comercial Stop abriu em 1982, fruto da 
reconversão de uma garagem de automóveis. 
Em 2008, o aspecto decrépito da fachada e dos 
corredores escondia a actividade regular de 
centenas de músicos que ali encontraram espaço 
de trabalho.
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liberdade, relação com o bairro negociada tacitamente, ou prática da redução e 

da reutilização. Exercitamos aqui um resumo do percurso em fases:

›› Entre 1996 e 2000, este shopping falido foi identificado por um punhado 

de músicos como solução para a sua necessidade de uma sala de ensaios 

permanente e barata. Alguns senhorios das lojas do Stop, tendo nestas 

suas propriedades uma despesa e uma dívida acumulada ao condomínio, 

aceitaram alugar as suas salas para o efeito. Estas lojas passaram a ser 

clandestinamente* salas de ensaio. 

›› Entre 2000 e 2004, o número de salas alugadas a músicos aumentou e 

a administração do CCStop viu no fenómeno a resolução dos seus problemas. 

O CCStop passaria a ter um vocação, uma dinâmica e uma fonte de receita. 

Os senhorios aderiram em geral à solução, em conciliação das partes: os 

músicos foram resolvendo o seu problema de espaço; os senhorios aderentes 

foram actualizando as suas dívidas; a administração passou a assegurar os 

ordenados aos funcionários do Centro Comercial. 

›› De 2004 a 2009, o CCStop transformou-se pela dimensão: 70 espaços 

alugados para actividades musicais e provavelmente mais de 300 músicos 

envolvidos constituiam um potencial apetecível. Os negócios começaram a 

surgir e a tomar, se não dimensão, pelo menos ambição: loja de instrumentos, 

bar de metal, estúdios de gravação improvisados, oficina de construção de 

*
Na verdade, o próprio Centro Comercial era clan-
destino, sem licença de utilização desde a primeira 
hora. A sua legalização iniciou mais tarde, despole-
tado pelo gesto de ocupação dos músicos.

Fig 08
O CCStop não se resume ao fenómeno das bandas 
de música. Várias interacções com a vizinhança 
se desenvolveram, como bailes de fim de semana 
dedicados aos séniores das redondezas ou a 
aproximação de personagens que, entre amizades 
com os seguranças e o gosto do convívio com os 
músicos, foram encontrando rotinas de fuga neste 
ecossistema.
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guitarras, cafés. A comunicação social identificou e publicitou o fenómeno, 

apetitoso para o preenchimento de alguns minutos no final das notícias do 

dia. Nesta altura, alguns músicos formularam as primeiras reivindicações “de 

classe” perante a administração do Centro Comercial – elevadores funcionais, 

acesso 24 horas independentemente dos favores do segurança de serviço, 

mais casas de banho aptas. A dimensão do fenómeno parecia legitimar estas 

reivindicações, mas, na verdade, tratava-se de reivindicações por inquilinos 

ilegais à administração de um Centro Comercial ilegal, exigindo o cumprimento 

das suas obrigações legais. Em simultâneo, a interferência do espaço mediático 

e do ecossistema da cidade no CCStop tornava-se incontornável e ameaçava 

um dos seus pilares genéticos: o triângulo clandestinidade / invisibilidade 

/ liberdade. Internamente, perguntava-se se o CCStop era apenas uma 

infra-estrutura partilhada por conveniência de todos, ou se poderíamos falar 

– ou avançar para – uma comunidade organizada e inter-ciente dos seus 

membros e das suas potencialidades enquanto colectivo.

›› Neste momento de crescimento, uma incidência em particular revelou-se 

determinante: em 2010, os músicos viram-se subitamente a braços com 

ameaças de encerramento das suas salas de ensaios, devido a queixas de 

ruído enviadas sistematicamente por um vizinho do CCStop para a polícia e 

para a Câmara Municipal. A ameaça de fecho obrigou os músicos ao debate. 

Neste momento, havia já uma ténue estrutura de relações e capacidade de 

auto-organização, esboçada durante as acções experimentais levadas a cabo 

no curso da investigação e integradas no medialab Futureplaces de 2008 e 

200927. Foi possível convocar, reunir, tomar decisões e posteriormente ampliar 

a convocação à acção. Esta concretizou-se numa ponte táctica com um pilar 

cultural do Porto, a Casa da Música, para organizar um concerto de grande 

impacto: em 2 de Outubro de 2010, 100 músicos do Stop tocaram como 

orquestra na Sala Suggia, o palco mais prestigiado da Cidade, conduzidos por 

um maestro especialista em orquestras informais, contratado pela Casa da 

Música para o efeito. A documentação do concerto foi anexa a manifestos 

e abaixo-assinados, e usada como instrumento de pressão em negociações 

com a Câmara Municipal. Em consequência, as ordens de encerramento deram 

lugar a um plano de resolução dos problemas de ruído, de segurança e de 

conformidade do espaço, em prazos compatíveis com as capacidades dos 

donos e inquilinos do CCStop. E nasceu a Stopestra, um aglomerado informal 

e fluído de cerca de 100 músicos, conectado de forma incerta com o Serviço 

Educativo da Casa da Música.

27 Ver operação Start! em http://www.poststop.pt/?p=98

 Ver Um Hino Para o Stop em http://www.poststop.pt/?p=192 e https://www.youtube.com/watch?v=alHVR1XjxaI
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A Stopestra continuou a actuar com regularidade próxima da anual, tendo 

actuado pela última vez em 26 de Abril de 201628. Comparar esta actuação, e 

também a de Setembro de 2014, na Avenida dos Aliados29, “sala de visitas” da 

cidade, com a primeira30 denota por si um desvio de essência, que queremos 

registar por via dos factores do trajecto desta orquestra que elegemos como 

relevantes para a compreensão do caso e do seu contributo para este estudo:

›› A Stopestra nasceu como resposta a um momento de crise. Foi esta 

que impeliu os músicos a interromper o seu quotidiano – geralmente fechado 

no círculo da banda e da sala de ensaios – para alinhar numa exposição 

pública arriscada em conjunto. Subir ao palco principal da cidade para tocar 

em conjunto com mais 99 pessoas, apenas com três ensaios parciais, com 

repertório maioritariamente experimental e incerto, vai contra a prática normal 

das bandas, na sua grande maioria focada no treino exaustivo, em privado, 

destinado ao desempenho público de um repertório que se domina. Foi um 

acto de coragem guiado por uma causa maior e colectiva. O resultado foi um 

concerto intenso do ponto de vista sonoro e emocional, quer para músicos quer 

para a audiência.

›› Esta foi uma acção de exposição pública máxima protagonizada por um 

colectivo cuja alma é clandestina, pois foi na obscuridade que se construiu e 

tornou inevitável, e é também na clandestinidade que pode ser o que é. O Stop 

não resistiria a qualquer escrutínio guiado por standards públicos em vigor, 

estéticos, técnicos, legais ou outros. Ele jogou, então, nos antípodas do seu 

território natural. Gritou “Queremos continuar a ser o que somos – invisíveis” 

e simultaneamente “Queremos a visibilidade ao nosso serviço, porque é assim 

que as coisas funcionam”.

›› As actuações seguintes da Stopestra foram alimentadas pela experiência 

excepcional da primeira edição. No entanto, resolvida a ameaça e a crise, ela 

passou a ter como motivações o desafio artístico, o encontro excepcional e 

festivo entre músicos, e o apelo da adrenalina, alimentada pelo gigantismo 

indeterminado do grupo e pelo volume sonoro.

›› O entendimento sobre estas motivações foi diferente em cada um dos 

actores. A Casa da Música identificou a possibilidade de reclamar propriedade 

28 http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2016/04/26-abril-2016-back-in-the-ussr/?lang=pt#tab=0

 https://www.youtube.com/watch?v=0NsAlX8LucU

29 https://www.youtube.com/watch?v=aZWPMPX0sw0

30 Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=hZ8t9NeW82M

 Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=iLaRUt4rnCc

 Parte III: https://www.youtube.com/watch?v=gqsgctLtvu4
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sobre um produto barato e de grande potencial mediático, e afirmou: “Não 

há Stopestra sem Casa da Música”*. O maestro sentiu genuinamente o 

projecto, e ambicionou o seu desenvolvimento enquanto proposta à escala 

internacional, propondo-se então como o líder natural e permanente da 

orquestra. Os músicos navegaram à vista nas suas diferentes interpretações, 

dedicações e expectativas. A maioria dos músicos aderiu incondicionalmente 

até, pelo menos, a última aparição, aplaudindo as tutelas auto-propostas, e 

concentrado-se na oportunidade excepcional da festa. Outros questionaram 

e dissidiram. Por alturas da terceira aparição da Stopestra, escrevia-se nas 

paredes do Centro Comercial: “A Stopestra é um movimento de ajuda ao Stop, 

ou apenas uma oficina gratuita organizada pelo Serviço Educativo da Casa da 

Música?”

›› A acção e o grupo deram um nome a si próprios na primeira edição: 

Stopestra. O nome indica um entrosamento e até uma representatividade do 

universo do CCStop. Este entrosamento parecia legítimo no seu surgimento, 

quando a generalidade dos músicos se ligou directa ou indirectamente a 

uma causa comum, mas a legitimidade ficou claramente posta em causa 

no percurso, como é explicito na pergunta grafitada no elevador do centro 

comercial. 

›› Esta pergunta, ao questionar a pretensão da representatividade, 

evidenciou a necessidade de centrar o projecto nas dimensões artística e 

afectiva. Quanto à dimensão artística, as declarações de tutela e autoria 

por parte do maestro determinaram um percurso fortemente delimitado 

nas possibilidades expressivas que são as do universo do maestro. Quanto 

*
Esta afirmação não foi pronunciada, mas foi 
sugerida (à maneira de uma proposta que não se 
pode recusar) em conversas só aparentemente 
informais.

Fig 09
O final do primeiro concerto da Stopestra, e a per-
gunta sobre a índole e tutela do projecto, pichada 
no elevador do Centro Comercial.
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à dimensão afectiva, ela continuou possível e praticada entre os músicos 

que decidiram transportar para segundo plano os paradoxos, contradições e 

relações de poder, concentrando-se na celebração do encontro e na adrenalina 

aparentemente inesgotável quando 100 músicos de rock estão em palco. Mas 

esta celebração é-lhes dada como possível apenas com a chancela institucional 

que dá credibilidade e meios práticos ao projecto, a Casa da Música.

Olhamos hoje a Stopestra como um exotismo do Stop, uma acção 

instrumentalizada sob várias formas, cada uma na medida de cada um dos 

actores, como intuiram os autores da pichagem que registámos. Ela cumpriu a 

sua função de comutar um processo de despejo num processo de legalização, 

assumido pela administração de condomínio e pela autoridade municipal, e 

cujo desfecho desconhecemos. As edições seguintes transformaram-se num 

ritual previsível, independentemente do valor de experiência que aporta a cada 

um dos participantes – músicos, facilitadores, maestro, Casa da Música. 

O Stop, esse, prosseguiu. De 1996 até hoje, enquanto o fenómeno de 

aglomeração de bandas aumentava de escala e dominava a leitura do lugar, 

outros processos e desfechos ocorreram. O proprietário do Luanda – um bar 

no 3º andar onde, no fim dos anos 90, se reunia a comunidade africana de 

poucas posses e outros aficcionados da Morna e da Kizomba – alugou um 

espaço maior no 1º andar, cujo sucesso culminou num episódio de violência nos 

corredores do Centro Comercial. O empreendedor – o Jorge – foi pressionado 

para o encerramento da casa, tornado culpado sem prova pelo passa-palavra. 

O bar que, no rés-do-chão, oferecia comida de origem árabe*, fechou e deu 

lugar ao actual Vitamena, lugar de reunião de músicos, de visionamento de 

futebol e de venda de cerveja, em competição com o Metal Point, um clube 

temático com concertos ao vivo no 1º andar. O Rodolfo, reputado músico e 

engenheiro de som, mantém ali o seu estúdio informal e continua a sair da sala 

e a pedir silêncio de cada vez que o ruído produzido lhe impede o trabalho. 

Os senhorios que cederam paulatinamente ao fenómeno pagam agora as suas 

contas ao condomínio, pelo que os seguranças têm os ordenados em dia. Uma 

perfumaria e uma loja de bibelots exóticos mantêm-se ainda na quimera do 

Shopping Center moderno e cosmopolita. Uma costureira instalou-se mesmo 

em frente ao Vitamena, e tornou-se fornecedora de serviços aos músicos. 

O salão de baile popular fechou por incumprimento dos dinamizadores ao 

condomínio, e os séniores das redondezas deixaram de se cruzar com os 

músicos nos corredores do centro. A administração gere com força surda o que 

lhe compete – garantir a ordem aparente, cobrar as rendas e reduzir a pressão 

sonora para o exterior – deixando para os habitantes a resolução de conflitos 

*
Note-se que a poucos metros do CCStop existe 
uma mesquita que é ponto de reunião de muçul-
manos residentes no Porto.



113

menores. E os músicos ocupam e abandonam, tocam e ouvem, reunem-se em 

banda e separam-se, colaboram e rivalizam, ou vêm o futebol. 

Partidos políticos fizeram lá excursões em períodos eleitorais, manifestando 

apreço e curiosidade pelo fenómeno; o Teatro Municipal Rivoli organizou 

um ciclo de concertos tendo como matéria as bandas do Stop e fez lá a sua 

conferência de imprensa; as reportagens televisivas e os documentários 

de autor sobre o local abrandaram o seu ritmo, bem como os estudos 

académicos; a tentativa de formação de uma associação de músicos no Stop, 

na qual participámos, foi boicotada* num gesto de auto-defesa saudável e 

intuitivamente consciente da genética que sustenta o fenómeno. E o Stop 

quotidiano, que vai consolidando simultaneamente uma infra-estrutura e 

uma cultura, continua. Nele, até hoje, ninguém parece ter ficado demasiado 

ganancioso ou desproporcionadamente rico. Os actores reais ganharam 

consciência e até algum orgulho no fenómeno e na sua índole, mas gerem 

intuitivamente o seu contributo, especialmente atentos ao jogo da visibilidade, 

acolhendo, em geral, o anonimato e o alheamento como condição, se bem que 

atentos às oportunidades de visibilidade que lhes são úteis. 

Na verdade, o Stop não se define nem pela proposta organizativa – se bem que 

ele é claro na afirmação da sua aparente nebulosidade organizacional – nem 

pela inovação em termos de produção artística musical – se bem que esta tem 

lá espaço para poder acontecer. A cultura organizacional do Stop é tácita e 

assente no estar, dentro do possível, sem lei nem compromisso. Os resultados 

artísticos são na sua maioria indiferentes porque o indivíduo músico, 

quando entra na sala de ensaios, se basta na maioria das vezes à procura de 

competência dentro dos modelos que conhece, sem procurar um lugar seu, 

original ou geometricamente posicionado perante esses modelos. O CCStop 

é uma infra-estrutura que torna acessível uma prática, e essa prática é, em 

si, uma pesquisa simultaneamente existencial e artística. Nele, a indigência 

organizacional e artística são a face visível de uma moeda cujo verso precisa 

de ser escavado na génese do fenómeno e na sua evolução, nos músicos, 

na sua produção e no seu quotidiano, na cidade e na sua relação. Este caso 

apresenta-nos três desafios principais susceptíveis de investigação e discussão: 

›› reconhecer e interpretar a gestação expontânea e paulatina daquele 

ecossistema, às mãos dos músicos e de outros actores no Stop, como 

contraponto possível quer ao projecto profissional comercial quer ao 

projecto experimental, apoiado ou não pelas instituições, praticados sob 

generosos pressupostos de ‘desenho’, mas aos quais falta vida de facto; 

*
As rivalidades a propósito do local de reunião, que 
determinava a audiência, e as lutas pela liderança 
do processo não nos pareceram senão esse saudá-
vel boicote porque, uma vez com oportunidade e 
espaço para tomarem a iniciativa, , os contendores 
recolheram à sua posição original, só aparente-
mente alheada do seu ecossistema.
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›› reconhecer e interpretar as produções que ali se realizam – a criação 

artística, os bens e serviços, e também as proposta de ética, de 

organização económica, e de entendimento social – bem como a sua teia 

de relações informais, e o seu eco dentro de cada um dos actores;

›› reconhecer e interpretar as perturbações que acontecem quando o 

CCStop se obriga a assumir uma identidade para se relacionar com o que 

lhe é externo, como aconteceu com a Stopestra, com a curiosidade dos 

media e na relação com instâncias de governo da cidade.

Não detalharemos directamente estes aspectos. Relevamos apenas que o 

CCStop, mesmo quando se manifesta seduzido pelo status quo e pelos seus 

produtos, aos quais também aspira, mantém intuitivamente uma postura de 

raiz que não permite que se confundam tais aspirações com uma qualidade 

primeira do ‘estar em criação’ que a tais aspirações é indiferente.

MANOBRAS NO PORTO

O projecto Manobras no Porto resultou de uma candidatura da empresa 

municipal Porto Lazer ao concurso “Sistema de Apoio ao Cluster de Indústrias 

Criativas, modalidade Grandes Eventos” promovido pela C.C.D.R.-N. A candidatura 

foi eleborada em 2009 pela empresa Opium, e aprovada em Março de 2010.* 

O concurso visava dar um contributo para o desenvolvimento económico da 

Região Norte através da organização de grandes eventos culturais que fossem 

promotores de um cluster de indústrias criativas. A candidatura deveria ter 

em conta o estudo “Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas na 

Região do Norte” promovido pelo Museu de Serralves (2008) e considerado 

na altura estratégico quanto ao futuro próximo da cidade. O “grande evento” 

seria medido pelo número de intervenientes envolvidos e públicos atraídos. 

A proposta, arquitectada pela Opium e apresentada a concurso pela PortoLazer31 

com o nome de código ‘Porto 2.0’, preconizava 

…o que consideramos ser um outro (novo?) modelo de acontecimento 
cultural, no qual a categoria de grande evento é atingida pela continuidade 
dos processos de criação, pelo carácter multidimensional das intervenções 
e pela ambição de enraizar dinâmicas na cultura da cidade [dedicado e 
aplicado no centro histórico do Porto (CHP)] (Canha, Fernandes, Pedrosa, 
2010) 

31 http://www.portolazer.pt/

*
Os meios financeiros atribuídos ascenderam a 2 
milhões de euros – 80% dos quais oriundos de 
fundos europeus e os restantes 20% suportados 
pela empresa municipal – destinados a dois anos 
de actividade, concretizados em 2011 e 2012, que 
se declararam como “não geradores de receita”, 
o que significa acesso livre e gratuito de todos os 
cidadãos a todas as suas acções.
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Fruto do seu envolvimento no CCStop, este investigador foi convidado a 

participar no projecto: primeiro, na altura da candidatura, como proponente-

-organizador de um contributo por parte daquele aglomerado de músicos; mais 

tarde, na altura em que foram dados os primeiros passos da sua implementação, 
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CRIAÇÃO /
INVESTIGAÇÃO

PESSOAS

PROJECTOS

CAMPOS DE CRIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

(...)

ESPAÇOS
ESPAÇOS COMUNS (DO CHP, DA CIDADE)

MODOS DE APROPRIAÇÃO E PARTILHA

LUGARES E ROTAS ALTERNATIVAS

ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO / PROJECÇÃO

ESPAÇOS POTENCIAIS (DEVOLUTOS, DESPERDIÇADOS)

(...)

MODOS DE VIDA
EXPECTATIVAS, DESEJOS, NECESSIDADES

ROTINAS, CONVICÇÕES

MODOS DE ENCONTRO E PARTILHA

(...)

NARRATIVAS
NARRADORES

HISTÓRIAS, LENDAS, MITOS

LÍNGUA, DIALECTOS, VOCABULÁRIO

ESCRITAS, ORALIDADES, IMAGÉTICAS

(...)

SABER ARTESANAL
ARTESÃOS

OBJECTOS E FUNCIONALIDADES

TÉCNICAS E MATERIAIS

USOS, ADAPTAÇÕES, INVENÇÕES

(...)

GASTRONOMIA
COZINHEIROS PROFISSIONAIS E/OU LOCAIS

DONAS DE CASA

INGREDIENTES E COZINHADOS

LOCAIS E HÁBITOS

(...)

MÚSICA
MÚSICOS

INSTRUMENTOS

REPERTÓRIOS E TÉCNICAS

PALCOS

(...)

STOP / ESMAE / FLUP

MAPA
RECURSOS MUSICAIS E SONOROS.

CUMPLICIDADES
ASSOCIAÇÃO DE EMPATIAS, TEMAS E
EXPRESSÕES.

EQUIPA MONITORIZAÇÃO / ANA NETO / ...

MAPA
CRIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM FORMAÇÃO /
PRESENTE / DEDICADA AO CHP.
COMUNIDADES CULTURAIS.

ESPAÇO DE ENCONTRO
REDE DE VONTADES E COLABORAÇÕES.

PORTO.COME

MAPA
RECURSOS GASTRONÓMICOS.

COOPERAÇÃO
PROSPECÇÃO DE INTERESSES COMUNS ENTRE
RESTAURANTES LOCAIS, COZINHA PROFISSIONAL
E GASTRONOMIA DOMÉSTICA.

STOP / ESMAE  / COMUNIDADE / MÚSICOS CONVIDADOS

OFICINA
• APRESENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO / TROCA DE COMPETÊNCIAS.
• EXPLORAÇÃO: CRUZAR INSTRUMENTOS, TEMAS, TÉCNICAS, INTÉRPRETES.
• DIVERSIFICAÇÃO EXPRESSIVA.

SÉRIES / PERMANÊNCIA
• SERÕES MUSICAIS
• INSTALAÇÕES SONORAS
• EVENTOS HÍBRIDOS ...

DANIEL PIRES / REGINA / ID+

MAPAS
SABER FAZER ARTESANAL E PEQUENA INDÚSTRIA
DO PORTO.
USOS LOCAIS COM POTENCIAL DE EXPANSÃO

CASOS DE ESTUDO
EXEMPLOS LIGADOS À VALORIZAÇÃO DE ARTES,
USOS E FUNCIONALIDADES LOCAIS.

NOVOS INSTRUMENTOS / GRUPOS / REPERTÓRIOS / PALCOS / PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

EVENTOS PONTUAIS
• CONCERTOS
• SESSÕES PARTICIPATIVAS
• MÚSICA ITINERANTE

EDIÇÕES

PORTO.COME / REDE GASTRONOMIA LOCAL / CHEFES

OFICINA
• TROCA DE COMPETÊNCIAS CHEFS / COZINHEIROS / RESTAURANTES.
• EXPLORAÇÃO DE NOVOS COZINHADOS E TÉCNICAS.
• EXPLORAÇÃO DE CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE USUFRUTO.
• EXPLORAÇÃO DE CRUZAMENTOS COM OUTRAS ÁREAS.

SÉRIES / PERMANÊNCIA
• REDE DE RESTAURANTES / TASCAS
• OUTROS LUGARES E REFEIÇÕES
• COZINHAS E REFEIÇÕES PORTÁTEIS

NOVOS COZINHADOS E TÉCNICAS / INICIATIVAS EMPRESARIAIS /  REVALORIZAÇÃO DO CONSUMO /  NOVOS ESPAÇOS, PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

SEMANA GASTRONÓMICA
• REFEIÇÕES ESPECIAIS
• EVENTOS HÍBRIDOS
• GRANDE REFEIÇÃO PÚBLICA

EDIÇÕES

ID+ / DANIEL / ARTESÃOS LOCAIS / ...

OFICINA
• TROCA DE COMPETÊNCIAS ENTRE ARTESÃOS E DESIGNERS.
• EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS E MATERIAIS.
• RE-CONTEXTUALIZAÇÃO DE OBJECTOS, USOS E PRÁTICAS.
• DESAFIOS À INVENÇÃO

CONCEPÇÃO / PRODUÇÃO
• NOVAS LINHAS DE PRODUÇÃO
• REDE DE MERCADOS

NOVAS OFICINAS / PRODUTOS / INICIATIVAS EMPRESARIAIS / NOVOS USOS

EVENTOS
• LANÇAMENTOS DE PRODUTOS
• MERCADO DE OBJECTOS
• OFICINA AO VIVO

EDIÇÕES

REFLEXÃO (ID+) EAD 2011

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

OFICINAS I
• CONFRONTO COM O EXTERIOR – PLANOS URBANÍSTICOS,
INTERFERÊNCIA DO FESTIVAL, OUTRAS CIDADES, ETC.
• REFLEXÃO CIDADE QUE TEMOS / PROJECÇÃO CIDADE QUE
QUEREMOS
• EXPLORAÇÃO DE NARRATIVAS, EXPECTATIVAS, BLOQUEIOS
E RECURSOS.
• EXPERIMENTAÇÃO DE ACÇÕES DE PLANEAMENTO
COLECTIVO ENTRE COMUNIDADES, ARQUITECTOS, ARTISTAS,
GOVERNANTES E OUTROS TÉCNICOS DO ESPAÇO.
• PROJECÇÕES DA CIDADE (INCIDÊNCIA UTÓPICA)
• EXPLORAÇÃO DE INTERVENÇÕES DIRECTAS E INFRA-
ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS E MODOS DE ESTAR.

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

CONCEPÇÃO / INTERVENÇÃO
• INTERPELAÇÕES E INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS
• PLATAFORMAS COLECTIVAS DE DISCUSSÃO DE POLÍTICAS URBANAS
• REDE DE INFRA-ESTRUTURAS E STOCK DE OBJECTOS MÓVEIS DE
APOIO A VIVÊNCIAS URBANAS
• NOVOS PERCURSOS DE EXPLORAÇÃO DA CIDADE
• REAPROPRIAÇÃO FUNCIONAL E SIMBÓLICA DE LUGARES (NOVOS
PROGRAMAS, OBJECTOS/MOBILIÁRIO URBANO, LEITURAS,
REPRESENTAÇÕES, …)

EVENTOS
• EXPOSIÇÃO OUTRAS LEITURAS DA CIDADE
• EXPOSIÇÃO PROJECÇÕES COLECTIVAS DA CIDADE
• ACCIONAMENTO DE REDE DE INFRA-ESTRUTURAS E
LANÇAMENTO DE OBJECTOS E MÁQUINAS URBANAS.
• INTERVENÇÕES EFÉMERAS SITE-SPECIFIC (ACÇÕES,
INSTALAÇÕES, PERFORMANCES, …)
• PERCURSOS ALTERNATIVOS, ENCENADOS, …
• INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TRANSFORMADOS

EDIÇÕES

MADEP / PROJECTOS VIVOS / MUF / ANA POVOAS / NEC

MAPAS
ESPAÇOS E OCUPAÇÕES
TEMAS E CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO
DESEJOS E ESPAÇOS EM POTÊNCIA
CRIATIVIDADE LOCAL

ENCONTRO
CONFRONTO ENTRE O EXISTENTE, O PROJECTADO
E O DESEJADO.
CONHECIMENTO MÚTUO ENTRE GOVERNANTES,
PROJECTISTAS E HABITANTES

CASOS DE ESTUDO
EXEMPLOS DE EXTRACÇÃO DAS DIFERENTES
EXPECTATIVAS SOBRE UM LUGAR E A SUA
TRANSFORMAÇÃO ATRAVÉS DE IMAGENS,
PROJECTOS, ACÇÕES, INSTALAÇÕES, ETC.

ANA NETO+PALCO PRINCIPAL+MUCHBETA+AT

ESPAÇO DE COOPERAÇÃO
PORTAL WEB:
• MAPA DE AGENTES E PROJECTOS; AGENDA; INTERACÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PROJECTOS.
• DETECÇÃO DE POTENCIAIS CONEXÕES: PESSOAS, PROJECTOS, LUGARES, CHP, CIDADE, MUNDO.

REFERÊNCIAS SÉRIES / COOPERAÇÃO
PLEASURE GARDEN OF UTILITIES, MUF.
AVANTCRAFT, CEARTE, CENCAL, EXPERIMENTA DESIGN.
RE-IMAGINING SHEFFIELD, PRUE HILLS
LÓGICA, WIMBY!
FOOD, GORDON MATTA CLARK
OPEN RESTAURANT COLLECTIVE
WINDOWSFARM
JOGOS COLECTIVOS, CAMPO BOARIO, STALKER

EVENTOS
PRANZO BOARIO, STALKER
THE MEAL, LUCY HORTA
CUISINE URBAINE, AAA
KITCHAIN, MOOV
BARBECUE PORTÁTIL, PUBLIC WORKS
HORTIRECYCLING ENTERPRISE, STUDIO HORTA
BOCA DE CENA, TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO
PERCURSOS ENCENADOS, RED DYVE

MAPAS
MAPA DE FOLKSTONE-FOLKESTONOMY,
PUBLICWORKS
MAPA DA CRIATIVIDADE DE HACNEY, MUF

LEVANTAMENTOS
DIY REGENERATION, PUBLIC WORKS,
CARRINHA/QUIOSQUE COMO POSTO DE
LEVANTAMENTO.
HOOGVLIET CITYSCAPE, WIMBY!, BANCO DE
IMAGENS DA MEMORABILIA.
CAN DO, MUF, TELEFONE GRÁTIS, ENTREVISTA
COM 3 PERGUNTAS.

NOVAS VISÕES DE CIDADE / LUGARES DE ENCONTRO / ESPAÇOS DE EXPOSIÇÃO CULTURAL / APROPRIAÇÕES / DISPOSITIVOS URBANOS …

ANGARIAÇÃO DE

CIENTISTAS, ARTISTAS,

PROFICIONAIS, HABITANTES,

LOCAIS E EXTERNOS

?

MAPAS
RECURSOS NARRATIVOS

FITEI / FAP / TMP / FÁBRICA DE MOVIMENTOS / ...

OFICINA
• ENVOLVIMENTO DE PESSOAS E COMUNIDADES LOCAIS
• PROSPECÇÃO E CRUZAMENTO DE TEMAS
• PROSPECÇÃO DE CONTEXTOS DE EXIBIÇÃO
• ...

REDE DE ESPAÇOS FÍSICOS + ESPAÇO VIRTUAL (PLATAFORMA WEB) + MOMENTOS E CONTEXTOS DE PARTILHA
VISIBILIDADE DOS CRIADORES / PLATAFORMA DE COLABORAÇÃO / AGENDA DE ACONTECIMENTOS / CONFERÊNCIAS / OFICINAS / ENCONTROS / SEMANA DE PROGAMAÇÃO INTENSA

ANA NETO / SRU  +  PALCO P / MUCHBETA / AT + DIRECÇÃO PROGRAMAÇÃO

ESPAÇO MULTIDIMENSIONAL DE ENCONTRO

1ª CONFERÊNCIA + OPEN CALL SEMANA DE PROGRAMAÇÃO INTENSA

FABRICO DE INSTRUMENTOS

IDEIAS / PRÁTICAS QUE DÃO OBJECTOS / NEGÓCIOS

MÚSICA À MESA

ENVOLVIMENTO NA PRODUÇÃO DE OBJECTOS E INFRAESTRUTURAS

ALARGAMENTO DO SABER FAZER AO CONTEXTO DOMÉSTICO

Fig 10
Primeira organização gráfica do projecto, articu-
lando no tempo, tipologias de espaços, temas, 
formatos, missões.
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como coordenador artístico do projecto na sua globalidade.* Os coordenadores 

da acção cedo se focaram no carácter de continuidade processual com 

consequência directa no território, inscrito na candidatura, relegando para 

segundo plano a imagem estereotipada de “grande evento”. Era aí, aliás, que 

viam a sua contribuição, enquanto projectistas que assumiam desenhar uma 

circunstância de prática a partir de um programa inicial – concretizado no 

compromisso formal da candidatura submetida – que não tinha expressão-

-modelo e deveria obrigatoriamente resolver um tal programa inicial integrando 

uma pré-existência pouco estudada de pessoas, lugares e tempos, mas também 

de heranças, de problemas, de saberes, de expressões, de desafios, de trincheiras.

O desenho visou, desde o início, misturar-se no quotidiano do CHP em 

continuidade, enquanto componente extraordinário mas síncrone com o ordinário, 

lúdico mas não desprovido de alcance, destinado a espevitar e reconhecer nos 

cidadãos e nas suas interacções a capacidade para inventar e definir o seu viver. 

Assim, mais do que objectos estáticos, ou momentos formais, configurar‑
‑se‑ão instalações, engenhos, residências, oficinas, organizações, caminhos, 
enquadramentos, sabores transitórios, narrativas, experiências. Serão ainda 
estruturais ao projecto espaços de encontro entre parceiros criadores e entre 
estes e o centro histórico, que proporcionem o estabelecimento espontâneo 
de cumplicidades e parcerias. (Canha, Fernandes, Pedrosa, 2010)

Não obstante, o processo previa um momento de projecção mediática e 

maior efeverscência: 10 dias de programação intensa anunciada à cidade que 

responderiam de forma mais clara e formal à classificação “grande evento”. 

Esta programação deveria emergir naturalmente das actividades continuadas, 

uma vez desafiadas pelo calendário e pelos objectivos da acção no seu todo.

Podemos dizer, num registo algo idílico mas correspondente à esperança 

que em 2010 se levantava, que se sonhavam peças de teatro operando como 

debates de bairro, palestras como performances, poemas como decretos, 

decisões políticas enquanto actos artísticos, refeições enquanto assembleias, 

ocupações de edifícios devolutos enquanto acções produtivas; cidadãos como 

decisores, artistas como ministros, pensadores como activistas, crianças 

como líderes; as trincheiras do CHP e deste com a cidade temporariamente 

levantadas, acolhendo todos na mesma prospecção. E, podemos também 

dizê-lo, estas mesclas de papéis, vocações, saberes, heranças, convicções, 

aconteceram a espaços, cumprindo o objectivo inicial de retirar todos, mesmo 

que temporariamente, dos seus territórios expressivos tradicionais para que 

pudessem confrontar-se e oferecer-se a outras visões e frutos possíveis no 

*
Foi esta a função que este investigador acabou por 
assumir formalmente, em equipa com a arquitecta 
Ana Pedrosa que tinha estado, dentro da Opium, 
no desenho original da candidatura. Passaremos a 
definir esta função com as expressões “coorde-
nação da acção” e “coordenadores da acção”, 
porque interpretámos a tarefa, de facto, como a 
incumbência de integrar missão, actores, processo 
e conteúdos, estes nem todos de índole artística.
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território do CHP. Na verdade, não se tratava apenas de reconhecer o papel 

da actividade criativa enquanto agente de transformação do território, 

mas também de perguntar se não haveria uma perda dessa capacidade e 

também de finalidade por via do entrincheiramento das competências e 

dos papéis. Neste sentido, o projecto secundarizou os impactos económicos 

e de notoriedade a curto prazo, em favor do desdobramento deste tipo de 

questões, através da sua experimentação em directo, como forma de chegar a 

uma prosperidade mais intangível mas mais duradoura enquanto potencial. 

Os primeiros passos dos coordenadores incluiram visitas assíduas de 

reconhecimento ao centro histórico do Porto, a reunião de um Conselho Consultivo 

maioritariamente académico, o levantamento e auscultação da capacidade 

contributiva dos vários actores desejados – cidadãos, pensadores, criadores, 

empreendedores, governantes – e o detalhe das linhas mestras do processo que 

pudessem concretizar a sua exequibilidade e a sua comunicabilidade.

Das visitas ao CHP, cedo se percebeu que os seus habitantes tinham 

desenvolvido resistência e desconfiança em relação a propostas de índole 

institucional, trazendo com prontidão à conversa, por exemplo, iniciativas 

municipais nas áreas da habitação social e da recuperação física do centro 

histórico, ou até as campanhas políticas que, em tempos de eleições 

autárquicas, distribuem boas intenções pela cidade. Sobre todas elas 

manifestavam frustração e sensação de abandono. Claramente, o emissor – 

a tutela municipal do projecto – condicionava a mensagem. Não obstante, 

sentiu-se nos habitantes quer um desejo de participar em algo que se dirigisse 

aos seus anseios mais profundos mesmo que corriqueiros, quer a réstia de 

uma capacidade organizativa e propositiva disponível para a cidade, cuja 

Fig 11
Mesa de trabalho com articulação de acções em 
curso e trabalhos de limpeza de um espaço tem-
porariamente ocupado durante o projecto.
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manifestação já vaga se reduzira às participações nas festas do São João e, 

mesmo neste caso, condicionada e escondida pela imposição sonante e paternal 

da organização camarária. Neste trabalho de campo – feito com Associações, 

grupos e líderes informais, negócios centralizadores de encontros entre 

habitantes, espaços preferidos para o passar do tempo ou esquecidos no seu 

potencial discreto – foi possível discernir uma geometria possível de relação, 

ancorada em espaços que prometiam ser simultanea ou complementarmente 

pontos de reunião e estímulo ‘micro’ – como a sede de uma Associação – e 

de relação com o ‘macro’, como um miradouro ou uma praça. O compromisso 

com os habitantes estabeleceu-se em termos que podemos classificar como 

indefinidos e exploratórios. Mas, na medida em que o projecto se adaptou 

aos ritmos e vontades do habitante, o habitante respondeu generosamente 

expondo-se e disponibilizando a sua capacidade para cooperar e participar. Em 

sentido contrário, sempre que o projecto interferiu nas relações de poder ou nas 

rotinas instaladas, foi rechaçado, em gestos alternados de sarcasmo, diplomacia, 

ameaça velada, humor, ou simples silêncio e indiferença.

Do contacto do MnP com o universo académico, percebeu-se como uma 

acção deste tipo – assente na incerteza do envolvimento e da conciliação de 

contributos – é estranha à sua prática, ao seu ritmo e às suas prioridades.* 

A academia denunciou o seu peso institucional e a sua parca agilidade, 

incapaz e talvez por isso desinteressada de aderir à fusão processual no 

território de forma espontânea. As explicações são plausíveis. Podemos dizer, 

resumidamente, que os planos de estudos em curso e o calendário académico 

não encontraram compatibilidade com os objectivos e o calendário da acção. 

Apenas individualmente e a espaços alguns investigadores, professores e 

alunos conseguiram modos de participar ou convocar outros à participação, 

denotando sempre algum desvio mais ou menos latente com o campo, 

metodologias, formalidades e calendário institucionais. Os trabalhos dos 

investigadores Jaime Sarró sobre a profissão do amolador32, de Daniel Brandão 

colocando a hipótese de um museu virtual participado33 ou da socióloga Liliana 

Pinto que disponibilizou a sua posição em campo para facilitar contactos e 

contribuir para a interpretação do contexto, são excepções tornadas viáveis 

pela iniciativa dos implicados, que adaptaram os seus enquadramento 

institucionais em favor das suas investigações e motivações para o projecto.

A convocação ao desenho de acções captou artistas, companhias de teatro, 

designers, arquitectos, empreendedores, grupos informais dedicados ao projecto, 

32 http://rebolocao.blogspot.pt/

33 http://www.museudoresgate.org/

*
A mesma estranheza se observou na generalidade 
dos actores, quando convidados a agir sob “coer-
ção” do colectivo, formal ou informal. 
O indivíduo comportou-se, comprometeu-se e 
passou mensagens diferentes – e muitas vezes 
contraditórias – em função da personagem que 
encarnou. Quando se sentiu representante de 
um colectivo, fosse ele o dos habitantes de uma 
rua, o de uma faculdade, ou o de um domínio 
profissional, a sua visão pessoal moldou-se a essa 
personificação, apagando o que no indivíduo urgia 
dizer. Em sentido contrário, o falar como indivíduo 
era necessariamente evocado em afastamento 
que se desvinculava do colectivo.
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instituições. À semelhança do que se observou com o mundo académico, foi 

nos grupos e artistas mais estabilizados e reconhecidos publicamente que 

observámos maior dificuldade em interpretar a circunstância “Manobras no 

Porto” em direcção à concepção de novas estratégias e concretizações. Por parte 

destes, a pergunta tendeu a ser mais “Como é que o Manobras serve as minhas 

necessidades?” do que “Como é que os meus propósitos se podem desenvolver 

com os do Manobras?”. Em sentido contrário, os grupos mais recentes ou 

até criados para o efeito partiram para o projecto aceitando-o como matriz e 

estímulo para esgrimir as suas capacidades e motivações. Sem nada a perder 

por não terem nem historial nem reputação a defender, lançaram mãos à obra 

colocando as suas competências e convicções na liça incerta do processo. Não 

obstante, todas as tentativas de formação não espontânea de novas equipas 

resultaram em fracasso. Aparentemente, estas apenas florescem por via de uma 

adesão não forçada. Um terceiro grupo mais restrito de agentes apresentava 

já experiência em trabalhos de continuidade entrosados em comunidade e 

constituiram exemplo metodológico para o todo. Não obstante, podemos dizer 

que, no geral, observámos um défice no entendimento de componentes basilares 

de uma proposta como o MnP: em primeiro lugar, quanto ao trabalho de estudo, 

presença, envolvimento e comunicação prévia de intenções no terreno, que os 

autores tenderam a não saber interpretar e até tentaram descartar das suas 

funções; em segundo lugar, quanto à indeterminação do processo de criação 

e dos seus possíveis resultados, tendencialmente condicionados à partida por 

tipologias formais ou estéticas de risco controlado*; em terceiro lugar, quanto 

aos trabalhos de documentação, comunicação e interpretação dos processos, 

desvalorizados ou tidos frequentemente como perdas de tempo sem contributo 

relevante a aportar à experiência e às suas possíveis sequências.

O entendimento da acção por parte dos responsáveis autárquicos – os da 

PortoLazer e os da vereação responsável – necessitou de negociação constante 

no sentido de aproximar visões em geral antagónicas. Se essa aproximação 

foi conseguida em termos gerais ao longo dos dois anos que durou oprojecto 

– e podemos dizer que, hoje, a PortoLazer tem o Manobras no Porto como 

referência para algumas das suas actividades – foi à custa de um esforço 

contínuo que, em termos práticos e de terreno se revelou amiúde obstáculo. Nas 

cúpulas, o antagonismo diz respeito ao tipo de expectativas e fins do projecto. 

Apesar de a candidatura apresentar com clareza a sua natureza processual 

vocacionada para dar voz ao cidadão e às suas partilhas, a categoria de “grande 

evento” enquanto aparato impressionante e ancorado em nomes seguros do 

mercado do entertenimento** não se desfez no imaginário dos decisores. Por 

*
Neste aspecto, devemos referir que o facto de 
existir um compromisso de apresentação de um 
resultado medido em números – primeiro com a 
autarquia, depois com o financiador – obriga os 
actores a precaverem-se quanto à abertura a dar 
ao processo sentida como risco face à obrigação 
de apresentar um produto/resultado esperado.

**
Este é, como vimos já em outras circunstâncias, o 
estratagema que permite cumprir os números e 
fazer promessas de sucesso e prosperidade.
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outro lado, o carácter incerto e processual do projecto, aliado ao facto de este 

estar a ser coordenado por uma equipa externa, fê-lo escapar à então usual 

obsessão de controlo, por parte do promotor municipal,* sobre os actores, os 

conteúdos e os produtos, ao mesmo tempo que protagonismos, picardias de 

opinião e interesses externos tendiam a interferir no processo. Todas estas 

frentes necessitaram de debate e esclerecimento no sentido de manter o 

projecto e o seu perfil. Não obstante reconhecermos um êxito comedido desta 

longa negociação, o trabalho quotidiano com a Câmara – legal, financeiro, de 

apoio em meios e infra-estruturas – foi sempre difícil, em grande parte porque, 

pensamos, a acção, ao fugir ao controlo da edilidade, gerou desconfiança, e 

também porque a mesma edilidade e o pessoal camarário não tinham como 

se identificar ou reconhecer numa acção ausente do portfólio de imagens – 

seguras, prédefinidas, do ponto de vista estético, de costumes e de relação – do 

que pode ser um evento, uma animação cultural, a prestação artística e até o 

entretenimento. Mas, como já evocámos, esta imagem abriu-se no final.

*
Lembramos que, nesta altura, com o Dr Rui Rio na 
liderança da Câmara Municipal, os artistas con-
tratados pela edilidade chegaram a ser intimados 
com uma cláusula contratual que os impedia de 
emitir opinião contrária às políticas camarárias.

Fig 12
Uma sala preparada para um conferência de 
imprensa e um ensaio para uma acção de rua a 
realizar no dia de encerramento do Manobras no 
Porto.
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O MnP levou a cabo, em suma, o desbravar de um modelo de agitação da 

cidade dedicado a captar e tornar expressiva a sua circunstância densa 

e diversa, promovendo a equivalência propositiva dos seus diferentes 

habitantes e intérpretes, revelando e usufruindo de novos espaços físicos 

e de convivialidade, combinando a efemeridade festiva com o trabalho 

discreto e paciente da imersão no território para nele entender os seus 

assuntos e com ele fabricar as suas expressões. O resultado foram dois ciclos 

organizados em três fases – Fainar, Cismar e Cismar – destinadas a organizar 

e comunicar tempos específicos de desenvolvimento e concretização: imergir 

no terreno e trabalhar expressões durante a Primavera e o Verão; partilhá-las 

festivamente no Outono; pensar sobre elas e rever processos no Inverno. 

Durante o Fainar promoveu-se a limpeza e ocupação de espaços com novas 

actividades, desenvolveram-se oficinas de música que produziram repertórios 

e treinaram novos executantes, fez-se etnografia e debate sobre comunidades 

que resultaram em exposições, transformaram-se histórias de vida em 

dramaturgias. O Laurear consistiu na animação articulada de espaços, que 

permitiu circular pelo centro histórico do Porto entre salas de uma Associações 

e miradoros esquecidos, entre palcos rasos em praças escondidas e ruínas 

ocupadas, participando aqui numa conversa, ali numa peças de teatro, acolá 

num concerto ou num baile. O Cismar consistiu, no primeiro ano, em fazer 

balanços e rever processos com os principais actores, depois revertidos pela 

coordenação para uma revisão metodológica no 2º ciclo; findo o segundo ano, 

foi promovido um encontro de dois dias entre todos os participantes no qual se 

debateu o acontecido, se auscultaram vontades de continuidade e se celebrou, 

em suma, o trabalho feito. A matéria resultante completou o conteúdo de um 

livro documental (Alvelos et al., 2013b).

Em 2012, o segundo e último ano do MnP, surgiu no Porto uma nova iniciativa 

de entretenimento, o festival Debandada, promovido pela marca de telemóveis 

Optimus (actual NOS). Foi usada uma estratégia análoga de dispersão 

geográfica na baixa e centro histórico, ocupando espaços não visíveis ou 

inusitados e convidando à deambulação entre acções. Mas as semelhanças 

ficam por aqui. Nesses palcos inusitados vimos os mesmos conteúdos que 

povoavam bares e festivais de Verão do momento. No fim deste último ciclo 

final do MnP, num plenário final de balanço – no qual todos os “manobreiros” 

foram convidados a participar – alguém perguntou “E agora?” O responsável 

da edilidade presente articulou algumas considerações sobre a propriedade da 

marca “Manobras no Porto”, enquanto parecia responder em silêncio, por trás 

da articulação evasiva “Agora? Agora Debandada”.
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O que os coordenadores da acção escreveram em forma de balanço no livro 

documental do projecto mantém-se válido como súmula dos aspectos que o 

caso traz a esta investigação. Dissemos:

Nos pressupostos iniciais do Manobras no Porto esteve a constatação de uma 
cidade algo entrincheirada, carente de encontro e de prática colectiva como 
nutrientes da sua efervescência e fertilidade. Ele propôs‑se então a ultrapassar 
fronteiras e a promover condições para aquela prática. Ao tornar‑se acção, 
ou seja, perante o impacto das suas circunstâncias reais, o projecto colocou 
à prova a elasticidade das suas definições iniciais e, no fundo, as suas 
qualidades. Este processo de ajuste traz dados relevantes agora (…).

Em primeiro lugar, sugere‑se agora que é mais operativo ler as fronteiras 
não como separações formais, distâncias entre classes, estatutos ou 
epítetos, mas antes enquanto atributos mais subtis e entranhados no 
território. A fronteira física é menos a freguesia e mais a casa, a esquina, 
a escada, o muro, o pátio. A fronteira do comportamento é menos a sua 
especificidade e mais a sua inércia. A fronteira da competência é menos o 
seu grau e mais a sua estanquicidade.

Em segundo lugar, podemos testemunhar efeitos daquela prática colectiva 
e constatar que, de facto, ela é produtiva: produziram‑se conhecimentos, 
artefactos; abriram‑se espaços; foram criadas novas redes e circunstâncias 
de produção. Mas também foram libertadas energias, promovidas ligações 
e inter‑reconhecimentos, criadas expectativas. Ou seja, para além dos 
resultados práticos directos e tangíveis, sobressaem subjectividades 
e percepções que se insinuam como determinantes na definição das 
condições desta prática colectiva. Também aqui se produz.

Neste momento de desenlace, no qual o carácter excepcional do momento 
Manobras é questionado insistentemente pela expectativa de continuidade 
daquilo que libertou, uns e outros tipos de incidência terão que ser 
ponderados, ao tentar enquadrar este abalo temporário como etapa de 
um percurso mais longo e consequente. E é possível, a partir daqui, afinar 
estratégia, definir política. (…) (Canha, Pedrosa, 2013)

O texto fez o exercício de esboçar a ideia de “Laboratório Colectivo de 

Quotidianos” a partir da experiência MnP e da sua produção de facto. Face 

ao carácter efémero do evento, intuiu-se que os caminhos abertos pela 

sua excepcionalidade tenderiam a esmorecer a partir do momento do seu 

desaparecimento. Não o desaparecimento da acção em si, como actividade, 

produto, nova associação de pessoas, novo processo produtivo, mas o 

esvaziamento ou desactivação de um tempo/acção que se define pela 

possibilidade de sair do fazer, fazendo. Dissemos:

Poderá então um espaço de manobras ser laboratório de invenção de 
quotidianos, em que estes são testados, sujeitos à condição de erro, 
à fragilidade e à ilegibilidade característica do que é ensaio? E não 
deveríamos então preservar a especificidade deste laboratório, relegando 
para um outro plano a derivação para acções regulares de reprodução? 
E não deveríamos acalentar a persistência deste espaço na cidade? 
Laboratório quotidiano de invenção de quotidianos? (Canha, Pedrosa, 2013)
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O desafio é o de conciliar um quotidiano dirigido ao sustento tangível – à luta 

singela do comer, do decidir, do produzir, do sobreviver – com um sustento 

de outro tipo, que dá sentido ao primeiro antes de mais por dele se afastar 

e poder então contemplar, e também porque se abre ou liberta face aos 

seus constrangimentos, superando-os ou dando-lhes um sentido vivido. 

Quotidiano e laboratório; fábrica e atelier; sobrevivência e sustento; fome 

de boi e nutrição (Agamben, 2010). Tocar um tal desafio também mostrou 

quão distante dele está a circunstância que se vai vivendo. Mas acresce que 

este laboratório que vislumbrámos é colectivo. Sem pertender excluir ou 

desmerecer o espaço laboratorial íntimo de cada ente, do que falámos aqui foi 

de um encontro mesmo que aleatório desses reportórios íntimos, disponíveis 

a errar em conjunto, pois foi e é das condições de um quotidiano e de uma 

nutrição colectivos que estávamos e estamos à procura. É o terreno de todos, 

o território-cultura como matéria-prima para contemplação e a reafirmação ou 

reactivação de sentido, em comum, que está em causa. 

Por outro lado, parece aqui determinante o facto de o território ter sido 
eleito como matéria, já que esta opção tem reflexos no entendimento 
daquilo que é o colectivo. Todos são, mesmo que temporariamente, 
pertença desse território. Todos são simultaneamente observadores e 
observados, e portanto membros de igual direito na negociação de papéis e 
de um regime justo de troca. (…)

Laboratório colectivo de quotidianos 
Prospecção do quotidiano no espaço imprevisto que há entre agentes, 
afectos, lugares, éticas, realidades.

» Opera com a paisagem corrente da cidade, com os quotidianos, com a 
circunstância próxima onde está presente.

» Descola de configurações pré‑existentes, estanques e reconhecíveis.

» Motiva‑se na observação atenta e prospecção livre, sem concretização 
final à vista.

» Estabelece novos afectos algures entre a personagem e a intimidade.

» Compromete naturezas distintas ou até conflituantes numa ética 
circunstancial.

»  Lê recursos e forças (finitos) no território onde actua e do qual faz parte.

» Intui novas possibilidades a partir da recombinação desses recursos e 
forças (infinitos).

» Alterna entre contemplador‑curioso de pretextos, e artífice‑engenhoso 
de propostas.

» Estabelece uma relação de compromisso com o espaço da subsistência.

» Reverte em transformações nas estruturas internas e de relação.

» Lega‑se em organizações/infra‑estruturas/ marcas externas/visíveis/
físicas, renovando‑se num espaço mais alargado.

(Canha, Pedrosa, 2013)

Parece-nos importante deixar esta proto-definição de um modo de “estar” 

criador em comunidade aqui registada nos seus termos originais, pois ela já 
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esboçava linhas de pesquisa que agora estamos a desenvolver, e estes termos 

definem um seu estado, num momento especialmente marcante de balanço de 

um processo denso. 

***

O que começa a ficar claro no percorrer dos casos, é a confirmação das nossas 

intuições iniciais, quando avançámos que existe uma transversalidade de 

fenómenos, ou de forças, que impedem ou tornam frustrante o exercício 

criador no comum. Elas são mais evidentes no tecido puro e duro do negócio, 

mas revelam-se mais subtilmente no íntimo dos entes – cidadãos, criadores, 

decisores – tanto no contexto quase subterrâneo do CCStop, como no contexto 

mais formalizado do MnP. Mas se, no CCStop, o projecto falhado de Centro 

Comercial foi superado pela iniciativa informal e não planeada dos músicos 

que, depois, souberam zigzaguear os confrontos com a normalidade da cidade 

para manterem o ecossistema que sentem como propício à exploração dos 

seus repertórios, a iniciativa do MnP, por muito partilhado e horizontalizador 

que tenha sido o processo, por muitas vozes que tenha levantado, por 

muitos encontros e obras que tenha proporcionado e produzido, não escapa 

à condição de projecto e, nela, a de acção tutelada, antes de mais por via do 

financiamento.

Numa das conversas organizadas nos dias de Manobras em 2012, uma das 

participantes tomou a palavra para expressar a sua experiência e o seu 

desejo naquele momento. Esta pessoa tinha participado numa acção que, por 

via do teatro, explorou, organizou narrativamente e questionou realidades 

da freguesia da Vitória. Em palavras que já não podem ser reproduzidas 

com exactidão, ela disse algo como “comecei por desconfiar, e tiveram que 

ir arrancar-me a casa. Mas agora quero que isto continue. Isto tem que 

continuar.” E a actividade, na verdade, acabou por prosseguir mais algum 

tempo, alimentada por esta vontade dos participantes e também porque 

a companhia organizadora encontrou meios para manter a sua actividade 

naquele lugar por mais algum tempo. Mas, tanto quanto sabemos, a actividade 

não perdurou para além de 2013. 

Bem diferente é a situação dos músicos do Stop, que por lá continuam e já 

poderiam comemorar 20 anos, algo em que nem sequer pensam. Não pedem 

subsídios nem lideranças. Tratam apenas de que não os incomodem e de dar 

largas à sua inquietação. Podemos dizer que são guiados ou movidos por 

uma expectativa de profissionalização, de reconhecimento entre pares, ou 
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até de estrelato. Podemos dizer que os resultados artísticos ou contributivos 

para a cidade alargada são escassos. Mas podemos também reconhecer 

uma resiliência saudável que se fortalece pela urgência, permanente, de 

manter uma procura acesa, e essa urgência é suficiente para, mesmo na 

penumbra, continuar. E isso as pessoas da freguesia da Vitória parecem não ter 

conseguido no contexto ou na ressaca do MnP. 

A forma do “colectivo” não é descartável nesta comparação. No CCStop, a 

actividade dos músicos é maioritariamente feita em “banda” – uma forma 

colectiva bem assimilada pelos habitantes do CCStop, que esgrime em contínuo 

os repertórios, os papéis e as lideranças no seu seio. No teatro, a figura 

colectiva equivalente poderia ser a do grupo de saltimbancos. Mas esta não é 

uma imagem presente na comunidade da Vitória, cujas memórias lhes trazem 

antes o grupo de teatro sob alçada da Associação ou do Rancho local, ou 

seja, modelos de organização sedentarizada, também eles de alguma forma 

tuteladores da organização do criar e da sua relação com uma ordem social.

O escrito dos coordenadores da acção MnP sugere um “estar e produzir com” 

que implica a saída circunstancial da trincheira dos repertórios individuais e 

a suspensão das éticas vigentes, incluindo a organização do ‘estar’ colectivo, 

para usufruir, numa ética provisória e improvisada, dos imprevistos resultantes 

do “entre” que se gera. O que impele para este salto e este risco é a procura 

afectiva de nova lucidez. O MnP conseguiu que se vislumbrasse algo como 

isso, mas não que se praticasse em contínuo. Já o CCStop, na aparente fluidez 

caótica das éticas e dos encontros, e recorrendo a tutelas invisíveis que 

chegam, por exemplo, por via dos formatos expressivos – o Heavy Metal, o 

Blues, etc. – e de organização – o power trio, o vocalista como líder carismático, 

etc. – manifesta capacidade para, recorrendo a tais legados, os dispor, no ‘estar 

quotidiano’, como meras plataformas de salto, Zonas Autónomas (Bey, 2010), 

equivalentes a bandos de nómadas cruzadores de mares e de desertos.

FUTUREPLACES

O Futureplaces34 nasceu em 2008 como um “Festival de Media Digitais”, a ter 

lugar anualmente, com a missão de dar expressão pública ao trabalho feito no 

contexto da parceria do Governo Português com a Universidade do Texas, em 

Austin, nessa mesma área. Desde o seu início, e por força da visão dos seus 

34 http://futureplaces.org/
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organizadores – Heitor Alvelos, Karen Gustafson e Fátima São Simão – a iniciativa 

quis também ser um questionamento da ideia, e um alargamento do campo, dos 

media digitais. De um modo sumário, tratava-se (e trata-se) de desfazer a ideia 

estereotipada de media digitais enquanto um universo de aplicações, aparelhos, 

instalações mais ou menos sofisticados que utilizam a informática e a electrónica 

para proporcionar experiências sensoriais ou incrementar um qualquer aspecto 

do quotidiano, mais concentradas no deslumbre da descoberta tecnológica e 

no seu efeito mágico do que nas efectivas e mais largas implicações de tais 

experiências e incrementos. O exercício de questionamento, feito ao longo dos 

anos, edição a edição, reflectiu-se antes de mais na forma do evento, que evoluiu 

Fig 13
Eventos de apresentação de trabalhos-relâmpago 
de pesquisa sonora e de composição, feitos 
respectivamente nos anos de 2010 e 2013. Em 
2013 nasceu Antifluffy, personagem enigmáti-
co – central na imagem – que passou a marcar 
o medialab. As fotografias são de Luis Barbosa, 
e estão disponíveis no acervo fotográfico do 
Futureplaces em https://www.flickr.com/photos/
futureplaces_2011/sets/
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no sentido de sair de um modelo mais centrado na exibição (call internacional e 

respectiva exposição, realização dos principais acontecimentos no espaço formal 

da Casa da Música) para privilegiar uma proximidade à cidade (desenvolvimento 

de acções em directo na cidade, reunião e partilha de resultados em espaços 

informais, ambos contaminados por produções e pensamento afins trazidos 

por agentes externos). Ou seja, saiu do palco para desenvolver, em directo, na 

cidade, sensibilidade às suas questões, exercitando, para isso, formas próprias de 

mediação. Num processo deste tipo, o meio digital torna-se instrumental, a par ou 

entrosado em outros meios e tecnologias, em lugar de definir, por si próprio, um 

território estanque e uma auto-sustentação virtual de sentido.

Este investigador cooperou, com envolvimentos diferentes, com todas as 

edições. Em 2008 e 2009 organizou as participações do CCStop já referidas, 

em sequência da então recentemente concluída dissertação de mestrado. Nas 

edições seguintes, o envolvimento, embora centrado em intervenções nas 

áreas do som e da música, passou também pela participação nas discussões 

sobre do caminho de longo curso do Futureplaces e a sua concretização edição 

a edição. Na escrita do artigo para a conferência KISMIF, contribuímos para 

definir o Futureplaces como um processo de “Incubação de Emancipações” 

(Alvelos, Canha, São Simão, 2015). O que escrevemos neste artigo coloca o 

Futureplaces face ao contexto cerceador do pensar, do criar e do agir que 

descrevemos previamente neste escrito, nas intuições de partida, as quais 

estávamos a desdobrar no início de 2015. E apresentou o Futureplaces 

como uma possibilidade de antídoto ou contrapeso, por voltar ao contacto 

directo com a ambivalência e a amplitude da vida. Nela, argumentou-se, o 

que se convoca é a precisão e a acutilância quanto às dimensões existencial, 

perceptiva e sensorial, como um alicerce da actividade criativa, sem o qual 

os media digitais perdem a amplitude das suas possibilidades e a dimensão 

do seu alcance. Uma tal convocatória visa uma crítica, mas ela consiste mais 

em estabelecer uma relação consciente com o contexto, e menos em fazer 

um julgamento quer do contexto quer de outras interpretações possíveis a 

partir do campo dos media digitais, e jamais se esse julgamento incorporar 

um registo determinista que já se identificou como gerador de falência. 

E tipificávamos algumas descobertas possíveis: 

Dimensões afectivas e patrimoniais, pequenas epifanias para o dia a 
dia, revelações da experiência da partilha, imagens súbitas que abrem 
possibilidades e novas leituras sobre o que somos. Recombinações 
inesperadas de talentos e sensibilidades, quebra de barreiras que afinal 
não o são, acessibilidade do acto criativo, pedagogia do nada a perder, 
para todos, em conjunto, na cidade em que se vive, em directo com o 
mundo. (Alvelos, Canha, São Simão, 2015)
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Nestas práticas,* a autoria é incerta, diluída na negociação entre a concepção 

e a prática, entre a provocação e a proposta, entre o sentir e o organizar, 

esbatendo as fronteiras taxonómicas e despertando uma consciência 

individual em cada um dos que participam sobre as suas próprias condições 

de contributo.

Ao longo dos 8 anos, o Futurepaces evoluiu também nos termos da sua 

comunicação, transitando da expressão “Festival de Media Digitais”, mais 

adequada a definir a exibição de feitos, para “Medialab para a cidadania”, 

consonante com a sua vocação de germinador de processos. Esta procura de 

rigor semântico, que visa uma clarificação, estrutura e legitima as ilegibilidades 

que são intrínsecas à acção. Na prática, e na discussão que fomos tendo, 

experienciámos o FP como um todo complexo que emana da presença e da 

resolução em directo com o desconhecido, e que precipita daí dados novos e 

válidos antes de mais pela sua crueza. E verificámos como esse modo de acção 

torna o evento de difícil vivência, tradução e partilha, provavelmente porque se 

afasta dos modelos conhecidos de ‘estar com’, ‘partilhar com’, ‘descobrir com’: 

exigente no grau de intimidade, omisso de tempo de digestão, exigente no 

débito da partilha, descomprometido no acabamento dos resultados. 

Não obstante, o evento tem-se revelado apetitoso para a comunicação social 

e nomeadamente para a televisão, sempre atenta às centelhas de novidade 

filmáveis. No entanto, o que lhe apetece é a excentricidade da proposta, 

incrementada pela capacidade que a comunicação do evento tem revelado 

para definir propósitos intencionais, claros e acessíveis. Mas, e para além do 

discurso calibrado das palavras, o que é vivido e produzido de facto nas acções 

é agreste às mesmas televisões. Presenciámos em mais do que uma ocasião 

como a equipa de reportagem quis substituir o acontecimento pela filmagem 

da sua encenação em directo – tratou-se, literalmente, de parar a acção para 

instruir a sua cenografia ou simulação para as câmaras – filmagem essa a polir 

em pós-produção, para então, já enquadrada no catálogo do decoro esteticista 

em vigor, ir para o ar.

Por outro lado, os participantes, quando aderem às acções, vivem-nas de 

facto, saem do seu território seguro para arriscar e partilhar, interiorizam 

valor e manifestam o seu reconhecimento. Mas detectar prolongamentos 

da experiência para além do evento, às mãos dos que a viveram, seja pela 

continuidade de práticas, seja pela articulação, reconfiguração ou comunicação 

de contaminações em moldes próprios, requer olhar atento e recomenda 

estudo para que possa ser decifrado e tomado em alguma solidez. A adesão 

*
Dois exemplos: 

1) Na sala informal da associação Sonoscopia, os 
participantes juntam-se para o que presumem 
ser uma apresentação em forma de concerto. Co-
meçam por encarar, enquanto se acomodam, um 
personagem enigmático e inerte – Antifluffy – no 
centro da sala. Ancorados naquela presença cen-
tralizadora mas imóvel, os reunidos e o espaço são 
gradualmente invadidos por convites à acção – 
rasgar papéis, soprar harmónicas – e pela textura 
sonora que se vai formando e na qual participam. 
A condução é feita por “shamans” que, em lugar 
de desempenharem ‘para eles’ um repertório, 
desenvolvem ‘com eles’ o acontecimento. No final, 
ninguém sabe ao certo classificar o acontecido. 
Mas a alegria da experiência e a sensibilidade ao 
som, a abertura ao que pode ser evento, composi-
ção, experiência sonora, estão despertos.1

2) Na Praça dos Poveiros, letras tridimensionais de 
grande formato são disponibilizadas ao transeun-
te, que é convidado a usá-las para expressar algo 
à cidade. O cidadão, colocado repentinamente no 
papel do emissor – do pichador, do manifestante, 
do poeta – manuseia os volumes e expressa-se 
sem preparação, sumariamente, humoristicamen-
te, afectivamente: auscultação e expressão possí-
vel do invisível que passa na praça; questionamen-
to experienciado do ter voz, do falar. Mediação do 
silêncio, agora perenizado em acervo fotográfico.2

1 http://futureplaces.org/2014-ear-of-fear/ 

https://futureplaces.bandcamp.com/album/the-ear-of-fear

2 http://futureplaces.org/labs/type-the-future/ 

http://futureplaces.org/typethefuture/
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dos participantes parece ocorrer também em modo emocional e temporário, 

como uma vertigem que deixa apenas centelhas. E, nesse sentido, faz regressar 

o evento ao modo de exibição.

Aparentemente, o Futureplaces, ao radicalizar o seu modo experimental e 

de questionamento, alicerçando-o no embate sensível com a crueza do real 

urbano, matérico e expressivo, recorta um espaço. Mas também explicita 

a sua distância e reduz o seu efeito palpável a um momento fugaz. Não 

obstante, propomos que a sua existência, de difícil decifração e ténue efeito 

mediatizável, tem razões de ser: por um lado, estará a proteger-se de 

classificações redutoras ou até impeditivas do trabalho íntimo e sereno a que 

se propõe; por outro lado, poderá estar a edificar as pontes e as percepções 

necessárias para conectar aquelas distâncias e prolongar aqueles momentos. 

Nos últimos dois anos têm surgido sinais neste sentido, concretizados num 

embrião de equipa alargada, que começa a participar na edificação do evento, 

desde cedo, em cada ano. Mas 8 anos parecem ainda curtos para afirmar algo, 

o que diz do tempo destes processos. Dissemos ainda:

[o Futureplaces] Configura‑se como uma condição laboratorial de longo 
prazo, de recorte intencionalmente aberto, cujos dados e resultados se 
precipitam como capacitação para a navegação autónoma na incerteza, 
como aprofundamento e renovação das próprias condições experimentais 
que possam melhorar a terapia e o treino, e como foco de pequenas 
partículas contaminantes para lá da circunscrição temporal e operativa do 
Laboratório. (Alvelos, Canha, São Simão, 2015)

Na constelação de casos em curso, o Futureplaces é um lugar de origem e de 

regresso, tal como o CCStop, ambos circunstâncias que originaram pensamento 

e leitura e que, na teimosia da sua existência, permitem voltar para refazer as 

questões, algo que, por exemplo, o MnP não pode proporcionar. No Futureplaces, 

o território enquanto matéria afasta-se da sua fisicalidade (o Porto, o 

CCStop, a comunidade, o dilema local) para, enquanto age colectivamente 

nessas dimensões territoriais mais palpáveis, se centrar nas intermediações 

entre ‘outros’ desconhecidos, como capacitantes do ‘perceber’ e do ‘operar’. 

Nesse sentido, a filigrana dos afectos e das pequenas descobertas a partir 

da experiência não são ganhos laterais mas sim o cerne que se procura. 

As mediações e os afazeres são então laboratoriais e não são compatíveis 

com o palco: nem com o palco físico que determina um modo de exibição, 

nem com o palco que se forma pela legibilidade e a previsibilidade exigidos 

pelos financiadores e o espaço mediático. Estes, se, por um lado, possibilitam, 

estruturam, exigem, por outro condicionam o resultado da experiência à partida.
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RÁDIO MANOBRAS

Temos vindo a descrever os casos no sentido de extrair deles o seu contributo 

para uma leitura possível da relação entre ‘criação’ e ‘espaço comum’, ou, 

mais exactamente, das condições que interferem e determinam essa relação. 

Começa a ficar claro que essas condições se concretizam antes de mais nos 

entes e naquilo que trazem com eles enquanto íntimo – éticas, desejos, dilemas, 

procuras existenciais, necessidade, disponibilidade – e enquanto dispositivo – 

moral, competência, personagem, narrativa, memória, pressuposto de relação. 

Um dispositivo como a Rádio Manobras destina-se a agregar muitos destes 

entes complexos, e o seu principal desafio parece ser precisamente esse, o de os 

acolher, estranhar, permitir florescer, numa infra-estrutura também ela íntima 

– também com a sua ética, a sua missão ou desejo, a sua procura existencial, 

a sua necessidade e disponibilidade – e disposicional, porque não escapa a 

exercer uma moral, uma competência, uma personalidade, uma narrativa, uma 

memória, uma construção, um tipo de relação. Mas essa intimidade e disposição 

são de carácter colectivo, como alertámos antes e definimos como determinante 

do perfil do caso. Esta contextualização aproxima-se de uma evidência banal. 

E queremos relevar isso, pois também começa a esboçar-se que é porventura dos 

constituintes desse banal que estamos à procura.

O investigador está envolvido na RM desde a sua criação em 2011, em papéis e 

níveis de compromisso diversos, tornados, no curso desta investigação, envol-

vimento completo. A distância que já existe face aos casos anteriores não se 

aplica aqui. Por isso, e também pela sua centralidade, o relato deste caso adquire 

contornos específicos. Podemos anunciá-lo como uma mescla de relato factual, 

depuração de dilemas e clarificação processual do projecto. Iniciamos com uma 

resenha histórica das transformações que esta rádio sofreu, desde a sua origem 

até à fase do nosso compromisso mais directo. Prosseguiremos com a exposição, 

em maior detalhe, do que vivemos nos últimos três anos de envolvimento.

Etapas da RM até à sua forma actual

2011 ‑ Origem

A RM nasceu sob a coordenação de Helder Sousa – um produtor e programador 

de teatro com paixão pela rádio – como “sala de estar” sonora e virtual do 

projecto Manobras no Porto, com a missão de proporcionar aos participantes 

interacções e partilhas de informação sobre as manobras então em curso. Uma 

pequena sala nas traseiras do bar Maus Hábitos, a partilha de conhecimentos 
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sobre rádio ao estilo DIY com a Rádio Zero* e um apoio financeiro do MnP 

proporcionaram o arranque dos trabalhos e a constituição de uma pequena 

equipa em crescimento. Foram recuperados um transmissor e uma pequena 

antena FM, por cortesia e com a colaboração de Bernardino Machado, um 

velho técnico de rádio na reforma. A antena subiu ao torreão do edifício do 

Maus Hábitos em Junho de 2011, e a emissão foi lançada, no eter, sob licenças 

temporárias de 6 meses sequencialmente renovadas, e na internet, via 

streaming, com o apoio da infraestrutura técnica da Rádio Zero. 

Até ao final de 2012, a RM concentrou-se na documentação das acções do 

Manobras no Porto, em interacão com os seus actores e com a cidade agitada. 

Esta experiência serviu como trampolim para ensaiar a criação de conteúdos 

autónomos, à medida que mais pessoas se aproximaram e trouxeram 

vontades, disponibilidades, temas, formatos. 

*
A Rádio Zero é uma rádio independente de Lisboa 
que tem uma ligação histórica a esta constelação 
por via da sua participação no medialab Futurepla-
ces entre 2008 e 2010.
http://www.radiozero.pt/

Fig 14
Helder Sousa transporta o tubo que primeiro su-
portou a antena da Rádio Manobras. Na segunda 
foto, o estúdio móvel está montado e expectante 
sobre um evento do Manobras no Porto. A primei-
ra fotografia é executadas pela equipa implicada; 
o autor específico não foi identificado. A segunda 
fotografia é de Luis Barbosa.
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2013/14 ‑ Resistência/Desvanecimento

Findo o MnP, a rádio viu-se sem o seu contexto original de interacção e sem fonte 

de financiamento. Tomou a decisão de prosseguir, ancorada nas colaborações 

entretanto angariadas, e ensaiando novos modos de criar e agir, que passaram 

pela organização de concertos transmitidos em directo, pela organização de 

debates temáticos e até pela cobertura do processo eleitoral autárquico no 

Porto em 2013. No entanto, o projecto foi perdendo força e colaboradores à 

medida que as dificuldades financeiras impuseram restrições e mudanças. 

A sala das traseiras do bar deixou de poder ser paga, e a rádio mudou-se para 

instalações da Universidade do Porto, cedidas por cortesia do seu Pólo de 

Industrias Criativas (PINC), sob o compromisso de colaborar na dinamização e 

questionamento activo desse mesmo Pólo. A antena FM, instalada no topo do 

prédio do Maus Hábitos, foi desactivada, e a rádio passou a funcionar apenas na 

internet. Por esta altura, o líder do projecto afastou-se por razões da sua vida 

pessoal, não sem antes ter promovido alguns encontros destinados a debater 

e incentivar a dinamização da rádio e a clarificar a sua missão. Nessas reuniões, 

foram constituídos grupos de trabalho dedicados a questões especializadas: 

programação, comunicação, técnica, relação. Avançou-se para a constituição 

de uma associação cultural, como modo de autonomizar o projecto, até aí 

formalmente subsidiário de uma companhia teatral. O debate do regulamento 

interno da Associação – legalmente obrigatório e inicialmente encarado como 

uma burocracia inútil – acabou por desvendar o confronto das várias leituras 

sobre o projecto e as diferentes índoles de partilha e compromisso no seio 

da equipa. Não estudámos em detalhe estes confrontos, mas registámo-los 

genericamente como desacordos de princípio e falhas de comunicação, que 

resultaram num estado latente de desagregação. No culminar deste processo, 

a rádio perdeu de surpresa o espaço cedido pela UP, o seu último reduto de 

união, o estúdio. No Outono de 2014, a Rádio Manobras via-se como uma equipa 

diminuta e pouco sintonizada, sem espaço, sem programação original em curso, 

tendo como argumentos de futuro um plano de formação em rádio, algumas 

pistas para a organização de eventos e angariação de amigos, e a conclusão 

da sua constituição formal em associação. O entusiasmo e as premissas 

esperançosas dos primeiros tempos resistiam nesta altura como resíduos ténues.

2014 ‑ Viragem

O investigador acompanhara o processo, primeiro como envolvido na 

coordenação do MnP, até ao final de 2012, e depois como participante 

voluntário nos debates promovidos. A hipótese de participar mais activamente 
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na revitalização do projecto RM implicou cruzá-lo com a investigação.* 

Ao envolver-se, propôs um reavivar da acção colectiva e comprometida, 

implicando: reunir/alargar uma equipa com vontade e capacidades para fazer 

funcionar a rádio; rever e afirmar em conjunto o projecto, os seus pressupostos 

e a sua missão; cuidar os termos e os meios da sua comunicação; encontrar 

parceiros e contextos estratégicos para a sua viabilização; encontrar um novo 

espaço e re-instalar a antena FM. O gesto acabou por resultar na assumpção 

da coordenação da RM, numa altura em que as lideranças possíveis se 

apresentavam pouco agregadoras e até despoletadoras de antagonismos e 

distâncias. Foi um processo conturbado, do qual este investigador não saiu 

incólume, por entre desacordos e reivindicações de legitimidade latentes, 

traduzidos em vagos exercícios de poder, em disposições discretas e 

informais de liderança por via da coordenação dos assuntos em curso e da 

centralização da reunião da equipa, em assumpções silenciosas da figura do 

guardião por via da antiguidade ou da posse da memória, e também em falta 

de disponibilidade da maioria dos membros para disputas deste tipo, por 

elas serem essencialmente alheias aos seus interesses no projecto. Acresce 

que, neste clima, o que este investigador partilhou e defendeu quando se 

mostrou disponível para um maior envolvimento na RM revelou-se contrário 

às hipóteses de continuidade que estavam em cima da mesa. Estas hipóteses 

incluíam, nomeadamente, deslocalizar a rádio para fora do Porto, submetê-la 

à alçada de um mecenas politizado ou transformá-la em plataforma para a 

angariação de oportunidades de trabalho remunerado para os seus membros. 

Considerámos e manifestámos que estas seriam rupturas, seriam outros 

projectos, e não transformações naturais da Rádio Manobras. Naquele 

momento, pensámos e agimos, talvez ingenuamente, no pressuposto de que 

uma proposta assumida com clareza quanto ao horizonte de possibilidades no 

qual o projecto merece ser debatido e continuado seria mote suficiente para 

relançar o projecto e reunir a equipa.** 

A partir de 2015 ‑ Vida 2 e continuidade

Em 2015 a RM lançou o seu novo mote: Vasculhar a cidade. Vasculhá-la 

colectivamente, inconformadamente, voluntariamente. O mote serve, até à 

data deste escrito, para comunicar o projecto aos seus públicos, mas é também 

calibrador do conjunto da sua acção, guiando a índole das suas produções, 

a negociação de pontos de vista, expectativas, papéis e modos de produção, 

quer dentro da equipa mais próxima quer na relação que vai estabelecendo 

com outros cooperadores. A partir desta altura, o trabalho na rádio invadiu 

o quotidiano da investigação, tendo por primeiras tarefas completar, com 

*
Esta decisão foi primeiro debatida com o orien-
tador deste trabalho e depois partilhada com a 
equipa da Rádio.

**
Nada deste processo foi isento de afectos. A índole 
deste projecto passa, de facto, pelo jogo existen-
cial e afectivo de cada membro no seio da equipa, 
principalmente entre os mais envolvidos. Por estas 
razões dissemos que o classificador “militância” já 
não era suficiente para caracterizar a observação. 
Avançámos para o “viver com”, e o “partilhar 
com” como modus operandi do trabalho de cam-
po. Metodologicamente o quadro ficou traçado.
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a equipa, dois documentos basilares: o documento fundador da nova fase, 

“Rádio Manobras-Vida 2”, no qual se propôs uma revisão da missão, se 

estabeleceram metas prioritárias, e se organizou a equipa relacionando 

pessoas, papeis e tarefas; o Regulamento Interno, que foi necessário terminar e 

formalizar junto dos organismos competentes*, o que obrigou a aprofundar o 

perfil do compromisso entre todos, pensando nomeadamente sobre o estatuto 

de sócio e a sua relação com outras categorias de colaboradores, e prevenindo 

as condições futuras de continuidade ou extinção, as quais ficaram alocadas, 

por razões de rigor patrimonial, à validade da missão e não à manutenção de 

interesses individuais dos membros de uma equipa. 

Destes trabalhos resultou o manifesto, lançado no início de 2015, que resume 

as intenções e os termos gerais da sua partilha:

A Rádio Manobras vasculha a cidade à procura dos sons e palavras por 
descobrir. É um espaço radiofónico dedicado à cidade diversa, escondida 
e fértil. Estando e sendo do Porto, acolhe também todas as cidades 
vasculhadas. Para concretizar estas dimensões territoriais, ela quer estar 
no éter no Porto, e online no globo.

A Rádio Manobras vasculha colectivamente. Cada som esgravatado e cada 
acção da rádio vale por si e por contaminar o corpo radiofónico ao qual 
pertence. Por isso, na Rádio Manobras, partilhar o que se faz é parte do 
fazer. A comunidade ganha sempre.

A Rádio Manobras vasculha o formato radiofónico e, em última instância, o 
som. Qualquer acção desta rádio é movida por inconformismos – temáticos, 
sociais, estéticos, pedagógicos ou outros – transformados em peça sonora. 
É uma Rádio movida sempre pela curiosidade sobre o que pode ser. Por isso 
é uma rádio experimental.

Dia a dia, a Rádio Manobras realiza‑se numa prática quotidiana colectiva, 
activista e voluntária. Ou seja: providencia acesso da comunidade 
à radiodifusão; espicaça, convida, acolhe, apoia e difunde as vozes 
inconformadas e transformadoras; faz‑se do contributo colectivo e 
voluntário dos que a querem. É um espaço aberto à comunidade, feito por 
ela, e uma ferramenta à sua disposição.

A rádio acolhe todas as iniciativas que aceitem progredir à luz destes 
pontos.

Metaforicamente, este manifesto corresponde à aurora de um dia que se sabe 

como os outros mas que não se conhece nem se experimentou, e que desafia 

para o usufruto de um espaço simultaneamente íntimo e público, autoral e 

diverso, ideológico e acolhedor, voluntário e compensador. Aí lançada, ela 

tem entre as suas tarefas manter-se na luta do descomprometimento sobre 

*
A saga da formalização demonstrou-nos como 
o Estado Português trata as organizações desta 
índole. Uma Associação Cultural de pequena 
dimensão e sem fins lucrativos lida com uma 
complexidade burocrática tão exigente como a de 
uma empresa comercial e altamente profissiona-
lizada. Somos impelidos a imaginar que o Estado 
se especializou em minar os processos através 
de uma complexificação legal fora do alcance 
até dos próprios funcionários burocratas. Como 
resultado, o mesmo Estado capitaliza-se por via de 
multas, adiamentos e impossibilidades. Sentimos a 
máquina burocrática como um agente desmobili-
zador das existências formais que lhe dão a razão 
de existir, máquina exemplar que tende a ser fim 
em si.
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a sua própria forma, cultivando a evidência de que a RM pode ser, por si só, 

um modelo experimental do espaço comum na cidade, a caminho de tomar 

consciência tanto das suas forças como dos seus obstáculos, tanto da sua 

transitoriedade como da sua essencialidade. No fundo, um modelo no qual 

o sonho substitui a promessa: o sonho como um alimento mais honesto e 

efectivo do que a expectativa; o sonho como fermento do caminho. Haverá 

aqui grande dose de romantismo, mas não se vê nele qualquer debilidade. 

Apenas se reconhece uma característica.

A RM na sua forma actual

Gestão da missão e da equipa

Ressentida das querelas da transição recente, a equipa compareceu reduzida 

a esta nova fase, apesar dos convites alargados para a participação. Foram 

captadas novas pessoas para se juntarem à tarefa, trazendo experiência e 

competências novas, complementares, regeneradoras, fortificadoras, quer 

para reforçar o seio da equipa mais chegada quer, paulatinamente, para 

iniciar a criação de novos conteúdos. No histórico das aproximações e dos 

afastamentos, confirmámos como as ligações são frágeis e a criação de 

empatias é árdua quando baseadas no apelo do projecto em si, tido apenas 

na sua pertinência abstracta e racional. As ligações que perduram são de 

dois tipos: quando a par do projecto existem ligações afectivas e vontades 

genuínas de resolver colectivamente uma existência, ou seja, quando a rádio 

é pretexto para partilhar insatisfações e sonhos, antes de mais entre os que 

nela trabalham, embora com reflexos na própria acção da rádio; quando 

uma pessoa – ou um grupo – consegue conciliar na rádio os seus interesses 

particulares, mesmo que de um modo prospectivo e sem finalidade objectiva 

e próxima. O altruísmo puro e simples não existe ou não se revelou. Fora 

daquelas condições, as ligações foram breves – quando chegaram a começar – 

e terminaram quando confrontadas com a inércia dos quotidianos instalados, 

que falam sempre mais alto, como já tínhamos verificado quer no CCStop 

quer no MnP. A equipa reduziu sempre que um seu membro perdeu aquelas 

utilidades, e aumentou sempre que alguém as encontrou.

A equipa da rádio conta, em 2016, com seis membros que podemos considerar 

como um núcleo activo, organizador, empenhado quotidianamente, de entre 

as 16 que estão formalmente comprometido com a Associação; conta também 

com um conjunto de dez pessoas e seis organizações próximas, que cooperam 

com conteúdos e pequenas ajudas; conta ainda com um universo de cerca 
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de 20 pessoas cuja disponibilidade para cooperar dependerá da existência 

de um estúdio, e com um conjunto alargado de cerca de 100 simpatizantes 

que já cooperaram ou contactaram directamente com a RM, dos quais alguns 

provavelmente aderirão activamente ao projecto quando e se este tomar 

contornos mais legíveis e presentes na cidade. 

Sobre a equipa, escrevemos num documento de balanço de 2015 que 

“funcionamos bem quando estamos sob compromisso [com alguém externo], 

mas tendemos a arrastar as iniciativas que dependem apenas de nós.” Este 

“nós” referia-se à equipa nuclear, mais próxima, propositiva e organizadora 

– aquela que assumiu papéis e responsabilidades no início da segunda 

vida. Neste núcleo, seis em 16 é o rácio das que, ao fim de um ano e meio, 

mantiveram viva a chama de participarem no projecto. Esta evolução é 

reveladora de aspectos a ter em conta também nos círculos que se querem 

Fig 15
Totem-antena-antifluffy erguido pela Rádio 
Manobras – aliás Manobras Futuras – para o 
Futureplaces (autor não identificado), e auto-foto 
de Marisa Ferreira numa reunião da Rádio, em 
meados de 2015.
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cada vez mais largos de colaboração. Nas permanências e nos afastamentos 

estão implicadas, como já dissemos, as motivações mais íntimas e existenciais, 

bem como a possibilidade de cumprir, ou não, objectivos pessoais por via da 

rádio, como sejam desempenhos criativos, profissionalizantes, expressivos de 

uma actividade amadora ou cidadã. E, não obstante o estatuto de voluntariado 

declarado para a RM, encontrámos também expectativas, ou esperanças 

de, através desta rádio, resolver mesmo que parcialmente, um desempenho 

profissional correspondente a um ganha-pão. Esta expectativa ganha 

pertinência por conflito com tal estatuto de voluntariado, principalmente em 

duas circunstâncias: quando estão em causa compromissos profissionais que 

a rádio assume antes de mais para pagar as suas contas, e que exigem da 

equipa prestações com o mesmo estatuto de compromisso, o que significaria 

em princípio serem remuneradas; e no caso das tarefas de mero serviço 

rotineiro destinado a manter uma estrutura disponível e funcional que, na 

sua continuidade, nada resolvem de prazenteiro a ninguém e tornam-se com 

frequência pesos nos quotidianos de quem as executa.* Mas, na medida em 

que a rádio se assume como meio de subsistência para alguém, ela perde 

liberdade de decisão e de acção, pois esta é parcialmente transferida para 

uma tal responsabilidade, em detrimento do sonhado sentido de missão 

expresso num vasculhar descomprometido, voluntário e liberto. Resolver este 

conflito implicou a criação e apuramento de critérios de relação entre missão, 

actividade produtiva e finanças que, no momento deste escrito, se concretizam 

numa ordem de prioridades: à cabeça, a continuidade do projecto RM nos 

seus propósitos originais; em segundo, a disponibilidade para desempenhar 

projectos profissionais que permitem remuneração quer à rádio quer aos 

elementos participantes; por último, a possibilidade de remunerar trabalhos 

rotineiros de manutenção da infra-estrutura. O critério exclui a possibilidade de 

remuneração a todo o trabalho conceptual, criativo e de dinamização da rádio 

em si, procurando assim manter a índole voluntária do projecto. 

Sintomaticamente, o exercício do segundo critério – a disponibilidade para 

desempenhar projectos profissionais – revela uma evidência paradoxal. Para 

pagar as suas contas, a rádio tem necessitado de entrar nos circuitos do “mercado 

da criatividade”. Ora, a equipa nuclear tem poucas pessoas com capacidade 

para conceber e assumir projectos viáveis nestes circuitos e estas estão no 

projecto sem qualquer motivação em termos financeiros, porventura à procura 

precisamente de um contexto onde possam cooperar e explorar sem a pressão 

de tais compromissos. Esta circunstância traduz-se em contradições dormentes** 

na teia de relações quer entre os membros da equipa – entre os que têm 

*
Neste período, em que a Rádio não tem um local 
próprio de reunião, a execução destas tarefas é 
especialmente dolorosa, pois cada membro que 
as assume executa-as normalmente sozinho, em 
interferência com o seu espaço e tempo privados, 
sem a evidência física da contribuição para um 
projecto em equipa.

**
As contradições são dormentes porque cada 
membro da equipa vai conseguindo disponibili-
dade para as entender e resolver nas pequenas 
decisões sobre o que fazer no dia-a-dia, de acção 
em acção. Mas isso não significa que não sinta a 
sua violência.
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expectativas de ganha-pão mas não capacidade para o gerar dentro da rádio e os 

que, tendo essa capacidade, não têm essa a motivação – e entre os membros e o 

projecto – entre as motivações para estar e trabalhar no projecto e o desequilíbrio 

entre o que a rádio solicita e pode retribuir em termos financeiros. Tome-se o 

exemplo de um projecto financiado pela DGArtes ou pela Câmara Municipal, que 

obriga à contratação de profissionais externos à equipa da rádio. A circunstância 

é serena se a pensarmos do seguinte modo: a rádio concebe uma “obra criativa” 

merecedora de financiamento; através da sua execução, amplia as experiências, 

as capacidades e o portfolio da rádio; com o financiamento, consegue meios 

para suportar as contas correntes da rádio, paga aos artistas convidados o preço 

acordado, e ainda distribui uma remuneração – mas mais modesta – pelos 

membros da equipa, na medida da sua participação; estes últimos encaram 

positivamente esta desigualdade de remuneração, agradecidos aos artistas 

convidados que viabilizaram o projecto, e conscientes de que os seus ganhos são 

de outra índole, a de construtores voluntários de um espaço de criação no qual se 

realizam. No entanto, também é possível pensar que ser membro da equipa acaba 

por significar uma discriminação negativa. E um membro da rádio em dificuldades 

financeiras pessoais muito provavelmente pensá-lo-á. No entanto, a rádio 

precisa de manter a autonomia do seu caminho, e é o seu carácter voluntário e 

descomprometido que garante essa autonomia. Estes dilemas de harmonização 

de missões, motivações e compensações dá-se por agora na equipa nuclear, à 

procura de um equilíbrio ampliável a outros círculos de colaboração, tema que 

voltará seguramente a ser discutido em ciclos futuros.

E esta ampliação é vital. A RM e a sua equipa nuclear não se realizam dentro 

de si próprias, mas sim na procura do que, fora delas, pode ser mutuamente 

concretizado, encarando a fluidez da equipa e das várias posturas possíveis – 

variáveis em qualidades, quantidade e contributos – como um atributo natural 

do projecto. Esta dinâmica da equipa requer os seus cuidados, nomeadamente 

através de um trabalho de comunicação e sensibilização próximo e em 

continuidade, a par da angariação de estímulos diversificados, oriundos 

de compromissos com entes externos, que desafiem a equipa a unir-se, a 

ampliar-se e a dar resposta. É no sentido desta fluidez que, por exemplo, uma 

das competências que definimos no início como estruturantes da acção da 

rádio – Relação – tende hoje em dia a diluir-se entre todos e ser entrosada 

no fazer quotidiano: tarefas como relações institucionais, passa-palavra em 

auscultação de colaborações, ou o programa de angariação de amigos, é parte 

do que todos na equipa fazem informalmente no dia a dia ou assumindo 

tarefas nas reuniões de ponto de situação. 
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De entre as iniciativas que foram tomadas para dar a conhecer o projecto e 

de o abrir a outros, a RM organizou duas oficinas nas quais se apresentou 

enquanto rádio aberta à participação, pelo que familiarizou os presentes com 

meios de produção rádio ao estilo “faça você mesmo”, incentivou a prospecção 

de expressões em rádio adequadas às vontades e repertórios dos presentes, e 

apresentou os meios e ajudas que pode disponibilizar. Os frutos destas oficinas em 

termos de novas colaborações estão por acontecer. Em contraponto, o trabalho 

discreto de passar a palavra sobre a rádio e de explorar, com outros, de forma mais 

próxima e individualizada, possibilidades de conciliar na rádio temas, experiências 

expressivas e finalidades diversas, tem obtido mais resultados, paulatinos mas 

recompensadores: começa a surgir um novo círculo de colaboradores que nos 

parecem hoje as concretizações mais fortes do projecto, por significarem a sua 

abertura e potencial. Estes novos colaboradores apresentam uma diferença 

fundamental face ao grupo dos que, tendo colaborado na RM na sua primeira vida, 

aguardam a existência de um estúdio para ponderarem voltar ao projecto: estão 

a adquirir treino num modo de produção algo nómada, improvisado e tendente 

para a auto-suficiência, que parece mais profícuo e sintonizado com o perfil da 

RM. Não obstante, e em reverso, esta produção autónoma e este estatuto nómada 

não estão a facilitar a percepção e a concretização do projecto como colectivo. 

Para isso, serão necessários espaços e momentos de encontro, e esta parece 

ser uma prioridade estruturante, na medida em que poderá efectivar quer um 

inter-reconhecimento da equipa alargada, das suas produções e do seu potencial, 

quer apreciar colectivamente como elas definem a rádio no seu todo. Trata-se, 

no fundo, de concretizar, também entre a equipa, a ideia de vasculho colectivo e 

inconformado que se preconiza.

Por fim, a equipa alarga-se também a um círculo de “amigos”. No lançamento 

desta figura – simbolizada pela sua mascote, o Brás – a RM visava estabelecer 

uma rede alargada de simpatizantes ouvintes da rádio, participantes nas suas 

acções, comprometidos no seu sustento através de um donativo modesto, 

comunicadores entusiastas da rádio, e também potenciais proponentes ou 

produtores de conteúdos. Nesse momento, sonhava-se com muitos amigos, 

centenas, milhares, quem sabe. A rede de amigos dá os primeiros passos, 

mas estamos a aprender a não colocar nela demasiadas expectativas. E a 

revelação não diz respeito apenas à falta de adesão. Refere-se, também, 

ao reconhecimento de que este projecto não pode ficar preso à ideia do 

seu crescimento quantitativo – de amigos, de audiências, de programas. 

O projecto quer crescer na capacidade para oferecer e manter disponível aos 

habitantes um contexto de produção, fruição e descoberta colectiva, para o 
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que é fundamental aprender um ‘estar em construção’, adquirir uma sabedoria 

que permitam a coexistência contributiva de interesses e pontos de vista 

por vezes conflituosos, mas nunca enclausuradores de um caminho que se 

quer permanentemente prospectivo. A equipa é o que for em cada momento, 

produzirá o que fizer sentido e estiver nas suas capacidades, e nesse produzir 

acumula, ou não, aquela cultura e sabedoria. Actualmente, as ligações, apesar 

de poucas e frugais, tenderem para uma maior duração e consistência, o que 

corresponde à maior clareza com que vai sendo possível partilhar o projecto e 

perceber as naturezas de compromisso que ele pode implicar. Notamos nisto 

um sinal de amadurecimento.

Produção e edição de conteúdos rádio

Os balanços de 2015 e 2016, elaborados e debatidos em momentos formais 

de ponto de situação da actividade da Associação, explicitam em detalhe 

a acção da rádio. Números de síntese apontaram, em 2015, 14 programas 

regulares – dos quais 6 transitaram para 2016 – e 17 acções pontuais, das quais 

quatro corresponderam a projectos contratados. Estes números desfazem 

as primeiras ambições de produção lançadas no início de 2015, em termos 

quantitativos e de controlo sobre os conteúdos. No balanço do ano de 2015, 

perante a fasquia auto-colocada no início do ano de ter uma programação 

com critério editorial claro, concretizada em programas autorais, coberturas, 

colaborações, conteúdos diversificados, numa grelha comunicada de pelo 

menos 21 programas regulares até ao fim do ano, comentámos: “a ambição 

era desmedida e desajustada. Não cumprimos os números mas produzimos 

muito e clarificámos onde queremos e podemos contribuir. O critério editorial 

nunca será totalmente claro e a quantidade de acções não é apenas alocável 

à programação contínua. É a condição de uma rádio que vasculha colectiva e 

inconformadamente.” O que se produziu fala do projecto, das suas qualidades 

e da sua produtividade. Na verdade acaba por defini-lo mais do que os 

desafios e intenções lançadas. Ler a RM, reconhecê-la de facto, implica acolher 

realisticamente o seu desmpenho prático e a sua produção, e relacioná-los com 

as capacidades da equipa e a sua expansibilidade. A pergunta chave é: “Quem 

somos os que produzimos, o que vamos produzindo, como vamos produzindo, 

porque o fazemos, e com que resultados?” Organizamos abaixo a produção de 

conteúdos tipificando e dando alguns exemplos: 

›› Produção de autor. Trata-se de conteúdos originais oriundos de 

novos autores, angariados no passa-palavra e apoiados tecnicamente 

pela equipa nuclear da RM*. Exemplos: um cidadão ex-investigador 

*
Apenas um membro da equipa nuclear contribuiu 
enquanto autor para esta programação regular. 
O dado é revelador do perfil da equipa que asse-
gura a base do projecto. Ela é claramente mais 
apta às funções estruturantes do que à produção 
efectiva.
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em astrofísica resolveu organizar e expor em programa de rádio a 

importância que dá à ideia de “Espírito Crítico”; um outro deu expressão 

ao seu interesse por banda desenhada e tem vindo a congregar a 

comunidade de aficcionados em torno de um programa quinzenal*; 

uma associação de bairro encontrou na RM uma forma nova de reunir 

e ampliar em comunidade uma sua voz, num programa mensal; um 

estudante decidiu improvisar sons em directo na rádio, dando assim 

objecto ao seu estudo; uma ex-professora de português resolve 

transformar a sua paixão pela literatura num programa que consiste em, 

num par de minutos, ler um poema por si escolhido. Estas expressões do 

vasculho não poderiam ser inventadas ou pensadas de dentro para fora. 

Elas resultam do cruzamento da RM com as pessoas, as suas vontades e 

os seus quotidianos, conferindo riqueza e imprevisibilidade ao projecto 

RM no seu todo, e possibilitando aos aderentes a descoberta de um 

meio – o som na rádio – e das suas potencialidades enquanto estímulo, 

organização, ritmo, compromisso, expressão e treino do estar, ocupar e 

produzir colectivamente um território. 

›› Presenças. Trata-se de tomar parte, enquanto rádio, em contextos 

de produção artística ou de pensamento exercendo uma vocação 

cooperativa, documental, criativa e de difusão. Exemplos: a presença no 

primeiro Forum de Finanças Éticas e Solidárias em Portugal; a presença 

no primeiro Encontro das Associações para a Manutenção da Agricultura 

de Proximidade; a presença nos festivais Portajazz. Estas presenças 

concretizam-se em registos sonoros das sessões e sua transmissão, 

complementadas com registos laterais – contextuais e paisagísticos, de 

contraditório, de reafirmação, de expansão – que se constituem no final 

como um acervo documental e também crítico, disponível para a rádio 

e para os participantes nos eventos. São também contributos para um 

caminho de vasculho colectivo em temas fora dos radares genéricos, 

ao encontro de temas e actores discretos. Nestas presenças, a questão 

das audiências é colocada com frequência. O que a RM promete é a sua 

vontade de cooperação, a sua curiosidade e a sua competência técnica que 

permitem, nomeadamente, registar e disponibilizar conteúdos à distância 

e para o futuro. Estes aspectos não são sempre valorizados. Mas a RM 

insiste em não prometer, antes de mais porque não pode, audiências.

›› Edições temáticas. Trata-se de organizações promovidas pela equipa 

nuclear, usando como pretexto, normalmente, datas marcantes. Exemplo: 

a RM celebra tradicionalmente o Dia Mundial da Rádio, montando um 

estúdio improvisado, organizando um guia temático e de actividades e 

*
Aliás, o mesmo colaborador, percebendo pelo 
caminho que está rodeado de pessoas com 
memórias da cidade que tendem a perder-se, e 
percebendo também que tem na RM um contexto 
acolhedor das suas propostas, começou já a reco-
lher testemunhos visando um novo programa.
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convocando participantes. Para além da relevância das efemérides e dos 

temas, estes eventos servem como pretexto de encontro e auscultação 

do estado dos ânimos e das capacidades de produção, factor que toma 

especial importância numa altura em que esta rádio sem casa é escassa 

nos seus momentos de encontro produtivo. Estas edições são também 

oportunidade para subverter os formatos e treinar registos possíveis, 

articulando um ambiente convivial com o seu potencial de débito em 

directo, desafiando a fronteira entre o íntimo e o partilhável, entre 

a informalidade e a impertinência, entre a deambulação estéril e o 

vasculho.

›› Difusões. Trata-se de desenvolver empatias com autores de conteúdos 

em outros contextos – outras rádios, editoras, comunidades de músicos 

– com base num trabalho de prospecção e de apuramento de um 

critério editorial. Exemplos: o programa Rádio Aurora, que “pretende 

contribuir para a eliminação do estigma em Saúde Mental através da 

superação dos muros institucionais e simbólicos que separam o hospital 

psiquiátrico da comunidade”, é produzido a partir do hospital Júlio de 

Matos e transmitido semanalmente na RM, tal como em outras rádios 

comunitárias; o programa “Framework Radio” tem origem na Estónia 

e dá conta de um trabalho sonoro autoral baseado em paisagens 

sonoras. Uma vez disponibilizados na RM, estes conteúdos são tanto um 

enriquecimento da programação como uma ampliação demonstrativa 

das vias possíveis – experimentáveis, experienciáveis – a partir da rádio, 

como ainda uma forma de ampliar vozes empáticas com a missão e 

valores que se procuram. 

›› Contratações. Trata-se de desenhar e implementar projectos 

em resposta a contextos e missões específicas, comprometidos 

contratualmente, com visibilidade acrescida no quotidiano da 

cidade formal e com financiamento institucional. São exemplos: a 

presença anual na Feira do Livro do Porto, sonorizando, anunciando 

e documentando o evento; o projecto Água no Beco, no qual a RM 

promoveu, no contexto da iniciativa municipal Locomotiva, 10 sessões 

poéticas desempenhadas ao vivo e transmitidas na rádio; a presença 

no Serralves em Festa 2015 com uma oficina de rádio destinada a 

proporcionar experiências curtas de escuta e recolha, inquérito, e 

discurso directo. Pela sua índole de serviço em resposta a missões 

alheias, e também pelo volume de trabalho implicado, estes projectos 

exigem por um lado uma atenção redobrada em termos técnicos, 

expressivos e de conteúdo, por lidarem com agendas alheias, e por outro 
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uma convocação redobrada à disponibilidade da equipa, no sentido de 

garantir uma prestação que responda competentemente na intersecção 

entre o terreno da RM e os contextos externos aos quais responde. Estas 

oportunidades são exercícios de aferição entre a rádio e a cidade formal, 

indagando das suas índoles respectivas e da possibilidade de contributos 

uma com a outra. E também são o que sustenta as contas correntes da 

Associação e da actividade continuada da rádio.

›› Programação aleatória. A RM emite 24h por dia, e os programas regulares 

com conteúdo original ocupam uma percentagem variável mas para já 

pequena deste tempo. As horas restantes de emissão são asseguradas 

pelo disparo automático de ficheiros sonoros seleccionados: música 

livre de direitos; respigagens de paisagem sonora e outros conteúdos 

com carácter atemporal existentes no arquivo da RM; promoções 

de programas activos. O sistema constitui um desafio com aspectos 

relevantes: perceber como é que o filtro dos direitos de autor reconfigura 

um reportório musical; reconhecer a qualidades do espólio que a RM tem 

vindo a arquivar, nomeadamente a sua validade fora da sua circunstância 

originária; reconhecer a aleatoriedade do sistema automático como 

um operador que é parte constituinte do perfil da RM, e da relação que 

estabelece com os ouvintes, e trabalhá-lo enquanto tal. Podemos dizer que 

este é o chão da rádio, trabalho atemporal e acontextual, que precipita por 

si um gesto editorial exercido em continuidade, contribuindo para a leitura 

dos seus resultados possíveis. Este chão é simultaneamente desafiado e 

acrescentado pelas produções do presente. 

Detalhamos agora alguns dos exemplos dados, no sentido de melhor 

concretizar, na sua origem factual, as questões que identificámos como 

relevantes para a investigação, no que diz respeito às circunstâncias de 

produção e, nela, de relação com os ‘outros’ com quem se vai tendo contacto:

›› Água no Beco.35 Tratou-se de um programa dedicado à poesia, inserido 

no Locomotiva36, um projecto de intervenção artística promovido pela Câmara 

Municipal do Porto, em volta da Estação de São Bento, situada na zona histórica 

da cidade. A RM propôs seleccionar e traduzir em poesia dez micro-cosmos da 

zona, promovendo em cada um deles o encontro entre habitantes e poetas. 

Cada local e cada debate deu origem a um tema e um repertório poético, 

apresentado ao vivo e transmitido em directo na rádio. A acção implicou gerir 

um conjunto muito rico de sensibilidades e interesses: os da própria rádio, 

35 http://radiomanobras.pt/agua-no-beco/

36 https://pt-pt.facebook.com/portolocomotiva/
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os do promotor institucional, os dos habitantes, os dos poetas. Dito de outro 

modo, a RM viveu este projecto em teste de relação com agendas – políticas, 

territoriais, estéticas, pessoais, sistémicas – que colidem com a sua no seu 

desejado descomprometimento. Por um lado, a RM avançou para esta iniciativa 

consciente de esta ser uma instrumentalização do universo artístico e “criativo” 

como meio de envolver o cidadão, por parte do promotor, sem que, no entanto, 

este fosse claro sobre que agendas políticas de facto estavam a ser cumpridas 

com esse envolvimento. Veríamos como clara uma enunciação por parte 

da edilidade, por exemplo, nestes termos: ‘conseguimos um financiamento 

externo para actividade artística dedicada ao desenvolvimento territorial; 

vamos aplicá-lo numa acção neste território delimitado; a acção será curta mas 

na sua duração os habitantes ganharão oportunidades de usufruto artístico, 

ganharão algum incremento de negócio e ainda algum reconhecimento da 

Fig 16
Sessão de debate inserido no projecto “Água no 
Beco”, e celebração do Dia Mundial da Rádio na 
sede da Associação Juvenil de Lordelo do Ouro. 
Fotografias executadas pela equipa implicada; os 
autores específicos não foram identificados.
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sua existência; o financiamento permitirá injectar capacidades, experiência e 

meios financeiros na “classe criativa”; a edilidade obterá ganhos de visibilidade 

segundo os padrões estéticos, de entertenimento e de animação económica 

correspondentes à sua visão; e, ainda, na efemeridade do evento, a mesma 

edilidade verá se encontra empreendedores que queiram prolongar esta 

mesma visão no futuro’. No entanto, a promessa do promotor foi mais próxima 

de: ‘vamos em conjunto animar e definir o futuro risonho deste território, 

acolhendo e conciliando todos os habitantes, as suas memórias, vivências e 

convicções’. A RM avançou motivada para interpretar a circunstância e as suas 

contradições, e sentiu nisso um desafio criativo e de relação. Mas a decisão não 

foi alheia, antes pelo contrário, ao retorno financeiro que a acção significou, 

num momento em que as suas contas eram deficitárias. Por outro lado, mais 

tarde, no desempenho do projecto, a RM percebeu a sua dificuldade em navegar 

e dar expressão ao seu mote de vasculho – temático, expressivo, crítico – e 

encontrou pouco contributo nos seus outros interlocutores – os habitantes e 

os poetas – mais disponíveis para exercerem a sua personagem fabricada do 

que para fazerem da sua compatibilização circunstancial um exercício fértil de 

aprofundamento. Este foi conseguido a espaços, brevemente, quando o tempo 

do estar superou a pressão da exposição pública em condições não dominadas. 

Será que ter como agenda a abertura de espaço às possibilidades – e/ou, pelo 

menos, o impedimento do seu fechamento – tem como preço inevitável e 

perverso a submissão às agendas alheias? Que competência é necessária na 

manutenção de uma agenda aberta? Em que medida a RM se perde ou se ganha 

quando se promiscui?

›› Dia Mundial da Rádio. A RM celebrou esta data em 2015 partilhando 

um dia aprazível na sede da Associação Juvenil de Lordelo do Ouro, situada 

num dos bairros da freguesia. O dia foi preparado e produzido em conjunto: 

foram convidados porta-vozes de moradores e autores do bairro; fizeram-se 

conversas e prestações transmitidas em directo; os jovens associados 

fizeram um exercício prévio de recolhas sonoras que, ao longo do dia, foi 

convertido em peça musical; nas conversas, abriu-se campo a que esta 

Associação, visivelmente dinâmica e assídua nas suas actividades, usasse 

a RM como mais um meio de dar expressão à sua inquietação e expressão 

públicas, já presentes no bairro e também nas redes sociais37. No entanto, não 

encontrámos laços de continuidade. Sem estes, a comemoração da efeméride 

quedou-se por um acto exótico nas vidas dos intervenientes. Em que medida 

a RM compete, em termos da sua capacidade e disponibilidade para dar voz, 

37 https://www.facebook.com/jovens.agil
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com os espaços de mediação instalados, nomeadamente as redes sociais, cujo 

acesso está amplamente facilitado e treinado, e cuja visibilidade e alcance 

é incomensuravelmente superior? Será que a RM é vista como alienante 

por ser, na sua crueza agreste, contrária ao querer estar, no imediato, em 

contacto e sintonia com o mundo tal como ele se oferece? Faz sentido procurar 

edificar um meio no qual a voz do habitante adquire uma força contrária à 

supremacia do artista-repórter-pivot-músico-espectáculo, quando o habitante 

opta precisamente por mover e resolver a sua voz nos meios e formas que 

promovem esse quadro de referências? Quão distante ou próxima está a RM 

de um terreno-instrumento acolhedor e promotor de predisposições, treinos, 

vontades? Quais são os “ses” que a RM coloca naquele acolhimento? Em suma, 

qual é o papel do meio rádio e da RM, no seu território e perante a panóplia 

comunicacional disponível hoje?

›› Festival Comum e Festival Feminista. A RM aderiu a estes dois 

festivais de organização independente, propondo um modo de particiação 

enquanto infra-estrutura de apoio. A predisposição foi especialmente clara 

e organizada no caso do Festival Comum: promoveu-se um encontro prévio 

com os participantes, cederam-se os gravadores portáteis disponíveis, 

deu-se formação técnica sumária, ofereceu-se apoio na pós-produção audio, 

disponibilizou-se tempo na grelha de emissão. O pressuposto em ambos os 

casos foi o convite a que fossem os próprios actores dos eventos a tomarem 

em mãos a sua expressão em som e em rádio*. Desafiava-se: gravar palavras 

soltas como modo de registar em directo o estado quente de um tema; ligar 

um gravador de audio como quem desvenda a paisagem do que aconteceu, 

perenizando-a; descobrir, através do som, facetas e expressões diversas dos 

acontecimentos; utilizar o meio rádio como pretexto para fazer balanços 

regulares e divulgar os eventos em maior detalhe; registar os acontecimentos 

principais para usufruto futuro… As sugestões e o modelo de participação 

da rádio foram bem acolhidos. Foram feitos jingles e reservado o espaço de 

emissão para o que viesse. Durante a formação sumária, os participantes 

reconheceram o potencial do meio audio-rádio quando entrosado nos 

festivais. No entanto, no decorrer da acção, encarar a possibilidade de 

abraçar esta frente revelou-se antes de mais um novo trabalho pesado 

no já sobrecarregado quotidiano dos participantes. Toda a promessa 

reconhecida nos meios à disposição – enquanto vias expressivas contributivas 

para a descoberta, o reconhecimento, o enriquecimento, a divulgação, a 

documentação, a criação no seio das acções – foi sucumbindo perante aquele 

peso. A produção foi residual. Estabelecendo uma relação com o caso anterior, 

*
Os festivais apresentavam condições que se pres-
tavam a um trabalho exploratório e em continui-
dade. Por um lado, foram eventos duráveis – uma 
semana e um mês, respectivamente. Por outro 
lado, o elevado nível de comprometimento dos 
participantes apelava a um envolvimento activo, 
já que ambos os eventos se organizaram prévia 
e colectivamente contando com a cooperação 
dos seus públicos naturais quer nas decisões de 
programação quer na preparação das acções.
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verificamos que: mesmo quando a índole, digamos, “de combate ideológico” 

dos projectos, sugere um ímpeto de procura de alternativas em termos dos 

meios e das expressões da sua voz, mesmo quando a densidade dos momentos 

de celebração que se organizaram são tidos como parte de um trajecto de 

longo prazo, o que justificaria a importância a dar à precipitação dos mesmos 

momentos em património, mesmo assim, aqui, foram as formas e os veículos 

de comunicação tidos como opressivos e massificadores que se privilegiaram. 

Há uma inércia intransponível no ecossistema? A RM não encontrou o seu lugar 

e a sua força? Não os sabe exercer? Tudo isto em conjunto? Ou, mudando a 

perspectiva, que descoberta, que percepção, que prazer, estão por reconhecer, 

experienciar, partilhar a partir deste espaço/meio?

***

Este inventário de questões focou-se nos problemas que, na acção, se colocam 

a uma missão em apuramento e na sua relação com os ‘outros’ a quem ela se 

dirige. Pouco ou nada dissemos sobre a forma efectiva das produções em si, 

e isso é revelador do estado em que o projecto se encontra, e das prioridades 

que definiu, ainda que intuitivamente, para si. Antes de uma preocupação 

com os produtos práticos – os sons, as palavras, a sua valia estética, formal, a 

sua estrutura enquanto peça e/ou série… – existe uma preocupação primeira 

sobre a reciprocidade efectiva entre um projecto que estabelece uma missão 

e os entes com os quais se realiza. E isto ocorre tendo consciência de que as 

produções que vão surtindo são também elas concretizadoras do que pode 

ser essa reciprocidade e nela a missão. A prioridade decorrerá de um cansaço 

sobre as formas por si sentidas como irrelevantes quando na ausência de um 

referente de vida que lhes dê sentido? 

Por outro lado, ou por isso mesmo, na medida em que as produções em si se 

prestam como exemplos, exige-se também evitar a fetichiação da sua forma, 

pois isso seria uma contrariedade e um fechamento no horizonte que por 

agora se visa. Aliás, alega-se o contrário. A missão da RM, na sua índole em 

curso, tende a excluir formas de participação que tragam de fora fetichismos 

– normalmente submetidos a autores e formatos na procura de um 

reconhecimento por via de uma simulação – sem uma ancoragem própria. Foi 

por esta razão que algumas propostas de colaboração com a rádio receberam 

como resposta um convite para analizar e compatibilizar tais propostas com 

a missão da rádio, expressa no seu manifesto. “E depois falamos”, dissemos. 

E em geral não voltámos a falar. Ou seja, nem todas as formas servem, e 

nomeadamente não servem as formas que não encontram relação com um 
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vasculhar, colectivo, inconformado, por vago que isto seja, mas que implica 

as expressões, os formatos e a relação que estabelecem entre património e 

produção, entre memória e futuro, entre resignação e procura, entre simulação 

e experiência. 

Ora, se não queremos os fetiches de fora, não os podemos acalentar dentro, o 

que exige harmonizar o património construído na rádio com os seus futuros, e 

cremos que isso se consegue acorando o projecto para lá ou aquém das formas. 

Não obstante, no dilema do que se acolhe e se rejeita – e que é especialmente 

sensível num espaço que se diz aberto – vamos sentindo que a radicalidade 

excessiva dos filtros é restritiva do potencial desta rádio. Vai sendo perceptível 

que o todo enriquece também com a imprevisibilidade das partes, e é esse 

todo que merece a primeira atenção. No balanço de 2015 comentámos: 

“na programação, e apesar da captação e produção de novos conteúdos, 

precisamos de mais colaborações regulares, e precisamos de arriscar mais nas 

nossas produções próprias. É por aqui que a Rádio se demonstra e também 

se comunica. Devemos também captar conteúdos de organizações irmãs. São 

diversidade para quem ouve e inspiração para quem faz.”

O que se sente e expressa, é que todas estas frentes de prática evoluem 

melhor se em simultâneo e em mescla, umas com as outras e entre a sua 

prática e o projecto que, em curso, as acolhe e possibilita.

***

Para ser ferramenta ao dispor da cidade, a RM precisa de corresponder, 

de algum modo, a uma organização de pessoas e capacidades, e a um 

dispositivo técnico físico. Embora na sua índole mais visceral ela seja informal 

– avessa à predominância de uma ordem, de um compromisso instituido, 

de uma forma permanente, de uma convenção técnica – ela não escapa à 

necessidade de se estruturar e capacitar, técnica e operativamente. Podemos 

elencar componentes infra-estruturais que já demonstraram a sua utilidade 

e centralidade: uma organização de pessoas que distribuiu e sintoniza 

competências e tarefas, incluindo os instrumentos de prospecção, acolhimento 

e reunião de participantes; os meios de difusão que concretizam a rádio – 

uma antena a transmitir em FM e uma ferramenta de streaming, incluindo 

as rotinas da sua programação e manutenção; meios fixos de produção em 

estúdio e meios móveis para produzir fora do estúdio, incluindo a rotina da sua 

disponibilização e manutenção; um dispositivo multiformatos de comunicação, 

dedicado a divulgar o projecto e as suas produções, incluindo as suas rotinas 
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de criação, alimentação e partilha; a documentação em loop do projecto – 

arquivo, interpretação, re-edição; um espaço físico de encontro e produção – o 

estúdio como centro nevrálgico.

Organização de pessoas e competências

Que estrutura pode sintonizar pessoas e competências em favor de uma 

operatividade, sem deixar de viabilizar a intuição e visceralidade que é genética 

no projecto? O documento “Segunda Vida” propôs uma organização que 

incorporou e cruzou capacidades técnicas com necessidades e tarefas segundo 

uma taxonomia convencional – Coordenação, Comunicação, Programação, 

Arquivo, Técnica Rádio, Relação, Gestão e Produção Executiva. Perante esta 

estrutura, a equipa vai acusando alguma dislexia. O balanço de 2015 apontou: 

 “A atribuição unívoca de tarefas a cada uma das áreas de competência 

é apenas parcialmente eficaz. A especialização foi obstáculo, a espaços, 

de uma acção mais fluída em torno dos desafios. Assumir  uma área de 

competência não corresponde estritamente a assumir todas as tarefas 

implicadas . Isto é bem explícito quer no carácter voluntário – leia- se 

disponível e aberto ao estilo “faça você mesmo” – quer nos casos em 

que as tarefas dependem de várias competências. Então, que o desafio, 

a tarefa, a rotina, se emancipem parcialmente da especialidade em favor 

do espírito voluntário e aventureiro, pois então. Já o fazemos, mas pode 

ser mais claro no modo como nos organizamos.”

Se a estanquicidade das formas e das competências tende a lançar o 

projecto na rede de trincheiras da qual quis sair, a informalização total das 

competências e das responsabilidades lança o quotidiano num dilema de 

realização e de relação que insiste em não responder às expectativas dos 

envolvidos. O que a citação preconiza é manter as competências atribuidas, na 

sua especificidade e responsabilidade geral, a pessoas capacitadas presentes 

na equipa, mas abrir a sua prática à aprendizagem mútua e à entre-ajuda. 

Aprenderemos assim a navegar produtiva e colectivamente na informalidade, 

uma vez incorporados – partilhados, percepcionados, vividos – as valências, as 

incapacidades, as urgências, os desleixos, as convicções, as condescendências, 

os compromissos, as recusas, as ajudas de todos estes que se juntam? 

O modo de organizar operativamente a equipa é então também um contributo 

para a clarificação da missão, perguntando: o que incentiva estes ‘todos’ a 

saírem do terreno seguro da sua especificidade técnica e expressiva para 

prosseguirem num percurso de aprendizagem colectiva, de algum modo 
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‘sujos e produtivos’ na descoberta? E como é que esse regime informal da 

descoberta e da entre-ajuda não é uma perda da profundidade do vasculho 

que se procura, ao abdicar parcialmente da eficácia da especialidade? Aliás, 

e ao contrário, como é que o colectivo pode crescer – na capacidade para 

percepcionar, exercer e exprimir – precisamente em tal regime?

Pela experiência tida até hoje, não cremos que o dilema seja resolúvel 

num registo organizativo fixo e constante. O que está a ser tentado é uma 

pluralidade de associações possíveis – de pessoas, de competências, de 

disponibilidades – capazes de avançar em cada desafio específico, sem perda 

das âncoras de competência que garantem um saber fazer que beneficia o 

todo. Exemplificamos em três níveis extremos: 

›› uma candidatura a um projecto Europeu exige da equipa competências 

especializadas no seu desenho e na sua execução, sob pena de ser um 

esforço inglório ou fracassado; 

›› em oposto, o espírito “faça você mesmo” ensaiado com os festivais 

Comum e Feminista diz nas entrelinhas “podes considerar a nossa 

estrutura precária, podes considerar as tuas capacidades e os meios 

que tens na mão despezíveis, ou podes considerá-los como ferramentas 

que, livres dos pressupostos expressivos e técnicos, te permite cultivar o 

campo que que tens em mãos”; 

›› num outro nível, as rotinas de manutenção da emissão e arquivo 

requerem uma assiduidade e um detalhe de execução dificilmente 

partilháveis. 

Por entre estes extremos, são possíveis infinitas reconfigurações de equipas, 

contributos, ajudas, aprendizagens. A âncora organizacional parece ser, então, 

uma familiaridade responsável assente no inter-reconhecimento das aptidões 

dos membros da equipa e da índole das tarefas, na qual as várias associações 

entre desafio, pessoas, competência e disponibilidade são progressivamente 

naturais no seio da equipa, sempre em ganho no que se produz e experimenta. 

Os resultados, esses, proporcionam crescimentos diferentes mas não 

obrigatoriamente hierarquizados. Extermando novamente exemplos, um 

projecto financiado, de grande dimensão e exigindo um elevado grau de 

especialização, proporciona potencialmente experiências e resultados tão 

raros e ampliadores do projecto como a criação de um cidadão que, dos seus 

interesses e repertórios encontra um modo de concretizar em som, de maneira 

inédita, o vasculhar que a RM procura continuamente clarificar e concretizar. 
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Em resumo, será necessário ampliar a ideia de competência, cruzá-la com a 

de contributo, e reconhecer a diferença entre acções precisas que garantem 

uma estabilidade e progressão funcional, e acções que acolhem e promovem a 

cooperação e, através dela, a revelação da riqueza do projecto.

Difusão. Rádio como meio. 

Não estamos certos que, em rigor, o termo “rádio” seja aplicável a uma 

emissão de streaming na internet. Mais do que o fechamento técnico (o 

meio rádio implica ondas de rádio?) interessa-nos a tipologia que emerge 

da conjugação edição-difusão-recepção sonora da rádio, vista à luz da 

sua tradição. Podemos resumir o meio rádio como a transmissão de som à 

distância, em forma sequencial e irrepetível, disponível para todos quantos 

tenham um receptor compatível no território abrangido. Estes atributos, que 

podem ser vistos como rudimentares perante a ubiquidade e simultaneidade 

do acesso permitida pela internet e principalmente pelas comunicações móveis, 

conferem uma experiência específica marcada pelo “aqui e agora” narrativo 

e territorial que caracteriza profundamente a emissão e a recepção. Esta 

especificidade é – foi – evidente em circunstâncias passadas de urgência e 

catástrofe, como foram os casos da revolução de Abril em 1974 ou durante 

a segunda guerra mundial, em ambos os casos cumprindo funções amiúde 

antagónicas de informação, propaganda, contra-informação e resistência. Por 

outro lado, e em registo mais lúdico e banal, a escuta de áudio proporciona 

um modo de recepção que não ocupa todas as faculdades e disposições do 

ouvinte, e promove feedbacks a prazo mais longo. Digamos que deixa as mãos 

e os outros sentidos livres, enquanto contribui para o ecossistema quotidiano – 

artístico, temático, relacional. A ideia de que a rádio é uma companhia – como 

se fosse alguém ali ao lado que não exige resposta – é bem expressiva deste 

carácter pouco invasivo mas determinante do viver individual e colectivo. 

Actualmente, está em desenvolvimento a implementação deste carácter 

“radiofónico” em smartphones e afins, utilizando a gama de frequências usada 

por este tipo de aparelhos.* Não se trata de captar as rádios tradicionais no 

telemóvel, como já é vulgar, mas de transformar a ideia de rádio a partir da 

tecnologia em desenvolvimento nesta gama de frequências. A tecnologia, e o 

aparelho em que esta se torna usada, permitirá juntar ao “radiofónico” todas 

as capacidades dos dados móveis: ocupará mãos, olhos, absorverá mais os 

sentidos e o tempo. E, também provavelmente, permitirá o direccionamento, 

em exclusividade total ou parcial, a grupos receptores. As emissoras comerciais 

começam a preparar esta transição, e alguns países começaram a legislá-la. 

*
1. Na Radio Research Conference 2015, em Madrid, 
tomámos conhecimento de evoluções recentes 
no universo Rádio. Para além das tecnologias, 
foram abordadas questões legais, de conteúdo e 
de missão.
2. A tecnologia de emissão associada à designação 
AM (acrónimo de Amplitude Modulation) funciona 
em frequências entre os 30 e os 3000 kHz.
A tecnologia de emissão associada à designação 
FM (acrónimo de Frequency Modulation) funciona 
normalmente, em termos comerciais, em frequên-
cias entre os 87.5 e os 108.0 MHz.
As telecomunicações móveis funcionam entre os 
300 e os 3000 MHz.
Não nos alongaremos mais em especificações 
técnicas porque as desconhecemos e porque não 
se revelam pertinentes.
3. Não obstante a centralidade que se reconhece 
na experiência radiofónica na sua crueza original, a 
RM testou recentemente meios afins de presença 
e relação com o território. A iniciativa “Desmu-
ralha a Muralha”1 despoletou a possibilidade de 
inscrever na cidade pistas ou acessos a registos 
sonoros que se oferecem como camadas adicionais 
de descoberta na rua. A iniciativa recorreu à tec-
nologia do QR Code, cujo acesso é restrito aos uti-
lizadores mais experimentados dos smartphones, 
opção que deixou insatisfeita a equipa, e a instiga, 
presentemente, a explorar outras vias possiveis de 
disponibilizar este tipo de camada sonora in loco.

1 http://radiomanobras.pt/2016/05/08/desmuralha-a-mural-

ha/
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Esta sentença de morte a prazo para as gamas AM e FM ocorre ao mesmo 

tempo que, em Portugal, estes intervalos de frequências se mantêm legislados 

de tal forma que apenas as rádios de índole comercial têm capacidade para 

lhe aceder.* Estamos perante uma tecnologia prestes a ser considerada 

obsoleta pela indústria, mas cuja utilidade e acessibilidade é afim de projectos 

de dimensão comunitária e sem fins comerciais. Como já dissemos, um velho 

conjunto transmissor-antena, antes desactivado e obsoleto, é perfeitamente 

funcional para uma rádio como a Manobras. E os rádio-receptores mantêm-se 

instalados nos carros, nos cafés, nas habitações privadas; e é possível construir 

um receptor recorrendo a um punhado de componentes de baixo custo e um 

ferro de soldar,** algo que não podemos dizer de um smartphone. 

Considerámos este um momento oportuno para relançar em debate o facto de 

as ondas de rádio serem um bem comum de algum modo privatizado pela lei em 

Portugal, quando poderia/deveria ser legitimamente colocado à disposição da 

comunidade. A RM poderia tomar aqui papel, antes de mais reactivando a sua 

emissão FM, recorrendo ao expediente das licenças temporárias como já fez no 

passado. Essa activação do FM permite não só exercitar a experiência radiofónica 

completa – na produção, na recepção, na pesquisa da utilidade da sua tipologia 

tradicional – mas também incrementar a sua posição no debate sobre as 

condições legais e a continuidade da tecnologia no âmbito do Comum.*** Em 

Setembro de 2014, participámos no Fórum de Rádio Independente38 realizado 

no Porto. Tivemos a oportunidade de questionar o presidente da Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, sobre este estatuto 

das rádios comunitárias em Portugal. A questão foi reconhecida como pertinente, 

e aquele responsável político manifestou disponibilidade para uma reunião 

dedicada a ela. Apesar dos esforços posteriores de contacto por parte das rádios 

participantes, no sentido de agendar a reunião, como combinado, recebemos 

em resposta uma disponibilidade sistematicamente adiada. Como poderemos 

retomar? Devemos tomar a iniciativa de dar expressão pública ao debate? 

Confessamos que as experiências anteriores de debate público nos atemorizam.

Meios técnicos de produção e emissão sonora

Podemos organizar estes meios, na RM, em cinco dimensões: a emissão FM, a 

emissão em streaming, o agendamento, a produção em estúdio, a produção 

móvel e a pós-produção. A RM tem ao seu dispor ferramentas e conhecimento 

suficiente em todas estas frentes, seja por si, seja porque beneficia de amigos 

conhecedores que podem resolver problemas.

38 http://engenhariaradio.pt/fri/

*
Uma licença permanente poderá valer 100.000€ 
no mercado. A este preço, e na ausência de um 
estatuto para as Rádios Comunitárias em Portugal, 
as ondas hertzianas – um bem comum – ficaram 
nas mãos dos comerciantes. Mesmo o chamado 
serviço público de rádio – os seus canais públicos 
– está tomado nesta lógica, posicionando-se 
sistematicamente em concorrência com as rádios 
comerciais.

**
Jorge Guimarães, um técnico profissional que, 
para além do seu trabalho em rádios comerciais, 
faz parte da equipa da RM, alega que é possível 
construir um receptor de rádio com uma batata e 
uma lâmina de barbear. Não confirmámos, mas a 
imagem é útil ao que estamos a expor.

***
Por exemplo, um iniciativa recente de rádios 
de pequena dimensão e vocação comunitária 
na Andaluzia conseguiu dar passos importan-
tes no sentido de dar enquadramento legal às 
rádios comunitárias em Espanha, definindo-lhes 
obrigações técnicas e de missão específicas, e 
reconhecendo-lhe legitimidade equivalente às 
rádios nacionais e locais. 
No Brasil, este estatuto de rádio comunitária é 
uma realidade desde 19961 ao fim de cerca de 20 
anos de luta entre Estado, Indústria e Comunida-
de. Recentemente, neste país, a luta já incide em 
outros aspectos, como a adequação das exigências 
técnicas e burocráticas à realidade destas rádios.2

Em 2013 existiam 4556 emissoras comunitárias no 
Brasil, a que se somam 332 com licença provisória.3

Por agora, nesta frente, a Rádio Manobras 
prestou-se a ser um dos casos em estudo no 
trabalho académico de Miguel Midões sobre o 
estatuto e o estado das rádios comunitárias no 
espaço lusófono.

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9612.htm

2 http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/09/governo-

reduz-burocracia-para-ampliar-radios-comunitarias

3 http://www.mc.gov.br/espaco-do-radiodifusor/radio-

comunitaria/numero-de-emissoras-comunitarias-no-pais
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A emissão FM depende da instalação da antena e do transmissor, e esta 

depende da existência de um espaço. Uma vez reinstalado, o velho conjunto 

transmissor/antena voltará a funcionar, com maior ou menor ajuda do sábio-

-técnico-velha-guarda Bernardino Machado, que o cedeu alegremente, e que 

também alegremente celebrará e apoiará o seu regresso à acção.* A instalação 

do conjunto transmissor/antena é comparável à instalação de um modem 

doméstico. Uma vez colocado no local certo e ligado à corrente, funciona.** 

A emissão em streaming, na internet, está apoiada nos servidores da Rádio 

Zero desde a origem da RM, e a sua eficiência é apenas interrompida por 

avarias esporádicas mas aflitivas durante as quais a equipa da RM fica 

impotente e dependente dos amigos da Zero, nem sempre contactáveis 

no imediato. No futuro, a RM poderá ser forçada a uma mudança desta 

circunstância, alugando um serviço comercial ou instalando um servidor 

próprio.

O agendamento é parte especialmente sensível na vida da rádio, já que nele 

se concretiza a narrativa da emissão. A sua ferramenta central é um software 

que debita os conteúdos para o ar segundo as decisões editoriais que nele se 

programam. Nele se articulam programas pré-gravados, directos, promoções e 

o chão mais ou menos aleatório de conteúdos que sustenta as restantes horas 

de emissão. Operar o agendamento é uma função dificilmente partilhável 

entre muitas pessoas, dada a teia de ordens que implica e a função nevrálgica 

que desempenha. Não obstante, a evolução da equipa no sentido de poder 

também revezar-se nesta tarefa será sinal de amadurecimento colectivo, pois 

mais gente capaz de operar o centro nevrálgico da RM significará mais gente 

dominando a sua complexidade e portanto mais autonomia para o todo.

Neste seu período sem casa, a Manobras monta pontualmente o seu material 

em espaços improvisados, ou recorre a estúdios amigos em casos de 

emergência, mas deixou de ter um estúdio fixo e com produção regular. Mas 

os meios técnicos e as competências necessários para a sua concretização 

continuam a existir. Materiais cedidos, encontrados ou comprados a baixo 

custo ao longo da vida desta rádio tornarão possível e rápido montar um 

estúdio fixo assim que um poiso se mostre adequado. A pose clássica do 

radialista em estúdio voltará a ser possível, para gáudio dos seus aficionados.

Quanto aos meios móveis de produção, a RM equipou-se recentemente com 

aparelhos de gravação portáteis, que disponibiliza aos produtores nómadas*** 

no activo e a outros que manifestam interesse em se aproximar ao formato 

*
No momento da revisão deste texto, em Agosto 
de 2017, a RM tem já a antena reinstalada na co-
bertura do CCStop, no qual está também a montar 
do seu novo estudio.

**
1)No entanto, em caso de avaria da transmissão 
rádio, disfrutaremos do desafio da sua reparação, 
desejavelmente voltando ao convívio com o velho 
sábio das ondas hertzianas, experiência bem 
diferente da de enfrentar a ignorância – a nossa 
e a do técnico em serviço ao domicílio – perante a 
incompetência ou obsolescência programada do 
modem.
2) Cumprido o passo da instalação, será necessário 
acordar licenças de emissão e calibrar as suas 
características segundo os limites de potência e 
alcance definidos por lei. No Porto, a fequência 
91.5MHz está normalmente disponível para utili-
zações temporárias, por exemplo em eventos de 
curta duração. É a esta frequência que a RM tem 
recorrido, obtendo e renovando licenças sempre 
que consegue os argumentos necessários junto da 
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, 
que é o organismo gestor do espectro radiofónico 
em Portugal.

***
A estes, procura-se sempre dar uma formação su-
mária sobre como captar som: características téc-
nicas dos vários formatos, calibração de volume, 
posição do microfone, cuidados a ter para evitar 
interferências indesejadas, etc. Em geral é uma 
aprendizagem que demora algumas tentativas até 
que os resultados se sintam como satisfatórios. 
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rádio-sonoro. Para além disto, a RM tem em projecto um dispositivo móvel – a 

imagem pode ser a de um carrinho de venda de castanhas assadas ou até a 

da mala de amostras de um vendedor – capaz de assentar uma estação de 

produção rádio em espaço público, de modo rápido, autónomo, e frugal na 

área ocupada. Este dispositivo, uma vez construído, poderá dar seguimento a 

planos já esboçados de presença na cidade, elegendo pontos de escuta ou de 

vasculho específicos, que podem ser simultaneamente fontes de assunto e elos 

de ligação com o território.*

Todas as gravações são, hoje em dia, feitas em meio digital, e aí tratadas, 

editadas, recriadas e pós-produzidas. É necessário um computador e software 

adequado, que existe disponível e gratuito. Não obstante a competência 

técnica profissional que a rádio detém neste aspecto – antes de mais porque 

a equipa conta com um técnico profissional de som para rádio – o esforço tem 

*
No momento da revisão deste texto, em Agosto 
de 2017, a RM tem já este dispositivo em cons-
trução, enquadrado num projecto financiado pela 
DGArtes, Rádio Vai Vem, focado no envolvimento 
com uma comunidade cabo-verdiana da cidade do 
Porto, localizada numa escarpa de difícil acesso, às 
Fontaínhas, sobre o rioDouro.

Fig 17
Material de gravação portátil em acção na Feira do 
Livro do Porto, e sessão de introdução à gravação 
audio com um grupo de pessoas reunido pelos res-
ponsáveis do programa Onda Humanista, em Para-
nhos1, ambos fotografados por Marisa Ferreira. 

1 http://radiomanobras.pt/ouve/programas/onda-humanista/

 http://www.humanistasparanhos.org/

 https://www.facebook.com/humanistas.paranhos
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sido no sentido de capacitar a equipa, e podemos dizer que se conseguiu criar, 

com maior ou menor sofisticação técnica, autonomia de todos os membros 

na edição de audio. Mas o preciosismo técnico não é lei. O espírito “faça você 

mesmo” que se promove implica acolher e tirar partido de condições técnicas 

e lidar com os seus resultados. Por exemplo, em paralelo com a diponibilização 

de gravadores de som, é encorajado o uso de smartphones ou até do 

computador como gravador. Se o importante é que se diga e que se oiça, então 

que não seja o preciosismo técnico a impedir que se fale. Ou, outro exemplo, é 

possível encarar as características sono-plásticas de uma gravação telefónica a 

partir de um espaço reverberante como elemento contributivo para o conteúdo 

ou como o próprio conteúdo. Não obstante, os membros mais experientes e 

disponíveis vão aferindo os produtos, prestando apoio, ou fazendo correcções 

pontuais, no sentido de evitar desequilíbrios incomodativos na transmissão. 

Nesta frente técnica, está em curso – lento – um manual de acolhimento de 

novos participantes, que apresenta as ferramentas e operações principais 

necessárias à produção sonora, os standards de transmissão e arquivo a ter em 

conta nos resultados finais, os materiais disponíveis, e as rotinas de partilha, 

entre-ajuda, entrega e publicação. 

Desenho de identidade e Comunicação 

Toma-se o manifesto como a peça original de comunicação da RM. O seu 

carácter de síntese, os seus termos e o perfil que circunscreve, guiam as 

concretizações comunicadoras do projecto. É ele, antes de mais, o guia para o 

passa-palavra dos seus membros que, na medida em que sentem o projecto e 

o seu potencial, se tornam seus embaixadores perante outros. É ele também 

o elemento que estrutura conceptualmente o conjunto de ferramentas de 

comunicação que vão sendo desenhadas e apuradas no trajecto. Podemos 

sintetizá-las em três grupos: identidade do projecto, dos programas e das 

acções; presença na web através de página própria e presença em redes 

sociais; presença no espaço público durante as acções concretas.

O primeiro desafio da identidade “desenhada” da rádio é a conciliação da 

sua forma com o universo multifacetado e avesso à definição – e à finitude 

– que se visa simbolizar. Ou seja, quer ser marca sem cercear o que pode 

ser. Tocam-se questões basilares deste escrito: a mistificação dos léxicos 

que passam a ser valores em si e apagamentos da sua razão original de ser; 

o trabalho no ‘comum’ enquanto um porvir constantemente em definição; 

a acção criativa e o seu desempenho nesse ‘comum’. O que se descreve de 
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seguida como resolução não pretende ser nem exaustivo nos aspectos da 

concretização, nem tão pouco apresentar-se como paradigma de resolução. 

Pretende, sim, apresentar estruturalmente a exploração em curso. 

Na ‘segunda vida’, foram mantidos os elementos simbólicos visuais que 

vinham da origem da RM: uma criança, um cão e um cajado-antena evocam 

tenuemente a figura do S. João – o santo eleito da cidade do Porto – numa 

atitude predisposta para explorar e comunicar. Estes elementos, para além 

de existirem numa composição de desenho estável destinada a cumprir as 

utilizações formais, adquirem variabilidade por múltiplas vias, enquanto 

matéria de exploração expressiva, caso a caso: o isolamento e decomposição 

dos seus elementos simbólicos, a mudança da sua expressão gráfica, a 

mutação temperamental ou fisionómica dos personagens, a mescla com 

ambientes e outros protagonistas, são gestos demonstrativos das variações 

possíveis. Exemplo: a mascote da RM – o Bráz – sendo o cão-símbolo, é 

também todos os cães da rua, todos os cães de loiça, todos os farejamentos 

e todos os pedidos de festas. Outro exemplo: a imagem de cada programa 

de rádio é produzida recombinando um elemento ou imagem fornecido 

pelo autor do programa com os elementos simbólicos da RM. A estratégia 

não é consensual; alguns elementos da equipa da rádio identificam-se 

com a estratégia mais do que outros. No entanto, a par das manifestações 

de aborrecimento, outras acontecem, às mãos de membros da rádio não 

ligados ao desempenho formal da sua comunicação, que se apropriaram já 

ocasionalmente da estratégia para produzirem as suas próprias variantes. 

O que se indica de importante é que a experimentação do como gerir 

identidade e acolher diversidade em termos simbólicos é um caminho em curso 

e em aberto, em termos técnicos e também de participação. 

Esta pesquisa tem ocorrido principalmente no universo visual. A composição 

sonora de identidade – uma identidade sonora “desenhada” – está numa etapa 

menos clara, deixada à exploração intuitiva caso a caso, intérprete a intérprete, 

embora acompanhada de partilha e comentários. Os jingles auto-promocionais 

criados nos primeiros anos são ainda utilizados, embora se tenha diminuido a 

sua presença, dada a sua reincidência estilística no hip-hop, tendente a atirar o 

projecto para uma faixa estética limitadora. Os jingles criados na segunda vida 

dirigiram-se a acções concretas e à campanha de angariação de amigos. Neles 

é visível uma tendência para o recurso a ingredientes específicos: a paisagem 

sonora urbana ou rural, a narrativa humorada, o sotaque e as vozes da rua , 

vozes processadas que se tornam vozes de emissores indefinidos ou irreais, e os 

apontamentos musicais insólitos e inclassificáveis.
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A página web da RM39 mantém para já a base técnica que vigora desde 

a sua origem. Na segunda vida, foram operados ajustes de estrutura de 

informaçao e dos seus conteúdos, o que permitiu aplicar os ingredientes de 

identidade, nomeadamente os termos do manifesto e o universo gráfico. 

A página, na sua configuração actual, é fiel ao estado do projecto: informal, 

em estado permanente de “em obra”, e no entanto afirmativa dos termos e 

ingredientes que o projecto lança em jogo. Não obstante, uma remodelação 

mais profunda está em espera, graficamente desenhada mas ainda sem 

meios para a sua implementação. Esta remodelação visa fundamentalmente 

uma maior evidência da índole da RM a partir da presença das suas 

produções e propostas, uma maior evidência do convite à participação e 

dos seus moldes, e também a facilitação técnica da escuta em streaming. 

No acolhimento de programas regulares no site, cada autor é convidado a 

definir os termos da comunicação do seu programa segundo uma estrutura 

de dados, termos esses que são depois editados e publicados pela equipa da 

rádio; simultaneamente, os autores são incentivados a criar as suas páginas 

próprias de desenvolvimento dos seus conteúdos e interesses – blogs, 

páginas em redes sociais, arquivos – funcionando a página da RM como um 

hub de conexão destes universos. A presença da rádio na web inclui ainda o 

Facebook, alimentado pela equipa da rádio mas também aberta à publicação 

por parte dos autores de programas.*

Nas presenças activas em espaço público, mescla-se a identidade desenhada e 

mais evidente da RM com a sua personalidade mais complexa e magmática que 

emerge da equipa e dos conteúdos. Nestas presenças, os actores, os cenários 

e os produtos constituem um corpo presente activo que é provavelmente a 

imagem mais fiel do projecto. Antes de mais, porque os membros da equipa 

assumem as suas personagens próprias em relação directa entre si e com 

quem se aproxima, livres que estão de indicações demasiado formalizadoras de 

comportamentos e expressões para além do desempenho de missões. Depois, 

porque o aparato técnico da rádio, também ele normalmente improvisado, 

define um “estar” neste meio. Finalmente porque o que se desenha e a 

visibilidade que se lhe dá – como cenografia, como peças de comunicação, 

como produto – recorta a missão específica em curso, mas também o projecto 

como um todo. Também aqui os ingredientes basilares de identidade se 

mesclam com apropriações contextuais e inspirações temáticas, e denunciam 

um mesmo guião cujas linhas principais são a exiguidade de recursos, o 

improviso, e a procura de assertividade na abordagem temática e artística. 

39 www.radiomanobras.pt

*
Foram estabelecidas regras simples para este 
aceso: até 2 posts por dia, versando temas que 
tenham relação com rádio – seja a RM, o programa 
em causa ou o universo rádio em geral. A existên-
cia de algumas fugas a estas regras – por exemplo 
o uso da plataforma para manifestações ideológi-
cas ou promocionais – requer acompanhamento e 
aconselhamento em directo.
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Estas presenças vão variando expressivamente, em função dos tempos 

de dedicação e competências possíveis por parte de membros da equipa. 

As imagens mostram dois exemplos. 

No seu todo, o desenho da identidade e da comunicação da RM navega 

nas fronteiras entre a comunicabilidade do projecto e a sua mutabilidade, 

entre a sua definição e a sua liberdade, entre a competência reconhecível 

e a informalidade, entre o acolhimento do diverso e a personalidade, entre 

o legível e o indecifrável, emergindo dos seus intérpretes do momento 

e ainda assim fiel a um – vago? – corpo comum. Esta navegação é em si 

concretização e proporciona ingredientes para a percepção das possíveis 

continidades, retomantdo um mapa constantemente em cima da mesa, 

Fig 18
Dois exemplos de presença: o Brás, mascote da Rá-
dio Manobras, na Feira do Livro do Porto de 2015, 
está procura de amigos. Os desenhos produzidos 
por Ana Pedrosa nas conversas preliminares da 
acção Água no Beco serviram de cenário às decla-
mações públicas da série. Fotografias executadas 
pela equipa implicada; os autores específicos não 
foram identificados.
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o manifesto e as suas manifestações, aberto à aferição de rotas. Neste 

complexo, a obrigação de manter uma imagem coerente, formalizada, 

insinua-se como um produto -reverso, uma obrigação burocrática e incómoda, 

uma white lie, um ténue logro.

Património, Documentação, Arquivo

O património em construção na RM constitui-se, primeiro, enquanto associação 

de pessoas em torno de uma missão mais ou menos clara, e na acumulação 

da sua experiência e aptidão. Os pontos de situação anuais, os documentos 

de desenho de projectos e os manuais em curso, são concretização desse 

património, e vão sendo naturalmente guardados na “núvem” da web, na 

medida em que lá são executados e partilhados directamente. Não existe ainda 

um trabalho de taxonomia coerente nesta frente. A documentação contextual 

e/ou crítica das acções elas próprias – as condições da sua execução, quem 

esteve e o que fez, o que se passou, balanços – é por agora desequilibrada em 

função dos projectos: é quase inexistente no caso dos programas regulares; é 

falada e partilhada informalmente por e-mail no caso de projectos pontuais de 

maior relevo; é complementada com as imagens e os comentários que no seu 

decorrer são publicados nas redes sociais; é mais aprofundada e comunicada 

aos parceiros nos casos das contratações.

Já a documentação das produções elas próprias acontece por via das rotinas 

estabelecidas: iniciar um programa implica o preenchimento de uma ficha que 

o descreve; a página web que se dedica a cada acção constitui o seu “bilhete de 

identidade” e fica naturalmente disponível; as produções audio na sua forma 

definitiva são arquivadas digitalmente – offline nos discos rígidos da rádio, e 

online na plataforma Mixcloud.* É sobre os discos de arquivo da RM, e neles 

sobre a taxonomia de classificação dos ficheiros sonoros, que foi feito maior 

trabalho nos últimos dois anos, ainda inconclusivo. O critério de nomeação dos 

ficheiros que fora já desenvolvido no processo de documentação do Manobras 

no Porto foi retrospectivamente aplicado a todo o arquivo (estamos a falar de 

um universo de milhares de ficheiros e em crescimento). Foi também apurado 

um sistema de identificação/classificação de ficheiros, que, mesmo tendo 

sido simplificada a partir do modelo seguido do Arquivo Municipal do Porto, 

se mantém ainda demasiado trabalhoso para as capacidades que a equipa 

demostra ter para o trabalho quotidiano da rádio. 

A consciência da importância da documentação e do arquivo existe na equipa, 

ora porque se considera o arquivo como o património mais valioso da RM, ora 

*
A RM publica as suas produções em nome próprio 
nesta plataforma, e encoraja os autores de 
programas a fazerem o mesmo. A rotina não está 
completamente assumida, mas vai-se instalando 
como parte das preocupações de todos em geral.
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porque se vê nele uma fonte de re-alimentação das possibilidades de produção, 

ora ainda pela importância que se dá à necessidade de olhar e aprender com o 

trabalho feito. Mas, nesta como noutras tarefas, a equipa tem que gerir as suas 

disponibilidades, e esta frente penosa de trabalho tende a não estar nas suas 

prioridades. Os pequenos gestos organizadores que se vão tendo agora ajudarão, 

no futuro próximo, a um tratamento mais apurado e sistemático destas frentes.

Espaço físico de encontro e produção 

Já fomos relatando como os espaços da RM se vão desdobrando para além 

do espectro radiofónico e da web, tomando forma de núvem de pontos, de 

percurso, de aparição mediante presenças esporádicas, dispositivos móveis, 

pistas deixadas na cidade. Uma futurologia desta rádio merecerá um vasculho 

do que se vai revelando como a interpenetração e complementaridade destes 

tipos de espaço, organizando-o com a finalidade de o tornar mais perceptível, 

provocador, operativo. E também já relatámos a importância de um espaço 

central de reunião e produção: o estúdio que tem faltado. No momento 

em que ficou sem casa, a equipa muniu-se de argumentos para enfrentar 

positivamente a circunstância. Poderíamos dizer: ‘o nomadismo é síncrone com 

o nosso espírito de aventura e de ‘faça você mesmo’, e a procura de um novo 

sítio motivar-nos-á’. No entanto, nem o nomadismo se mostra suficiente, nem 

a procura de novo sítio foi feliz.

No início da segunda vida, e já em modo nómada, foi estabelecida a rotina de 

uma reunião semanal dedicada a resolver o quotidiano operacional e a apurar 

nele um entendimento partilhado do projecto. O ambiente destas reuniões, 

estranhado por via da presença de elementos novos e da presença em espaço 

alheio, tardou em encontrar um registo de trabalho fluído. Estas reuniões foram 

interrompidas em meados de 2015, dada a dedicação da equipa quase em 

exclusivo ao projecto poético Água no Beco. Não obstante os avanços feitos e a 

utilidade dos encontros regulares, a interrupção sugiu como um alívio, face a um 

impasse relacional por resolver, sentido em cada reunião, e também ao peso no 

quotidiano que estes encontros significavam tendo em conta a dificuldade de 

conciliar agendas pessoais. A equipa passou a reunir-se mais aleatoriamente, em 

campo e em trabalho. Mais recentemente, já com reuniões retomadas em ritmo 

quinzenal, a equipa percebe-se num novo platamar de inter-reconhecimento. 

Mas a sensação de ‘sem casa’ permanece como uma lacuna. Falta um espaço que 

seja também de ir e estar na rádio, por nada, só por isso. Um espaço que permita 

à rádio ser opção de usufruto também quotidiano e lúdico, proporcionando 

encontros, indagações, aprofundamento de relações, e também fugas individuais 
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e resolução de problemas em associações espontâneas, complementares a 

momentos mais organizados de trabalho. E, obviamente, este espaço deve 

coincidir com o espaço-estúdio de rádio, seja na sua forma clássica tão cara a 

alguns dos praticantes, seja em qualquer forma improvisada de produção e 

captação passível de ser inventada num espaço à disposição. 

Um tal espaço necessita de condições específicas que não são físicas, e isso foi 

intuído desde o início das prospecções que se fizeram: foi declinada a hipótese de 

mudança para Vila Nova de Gaia, sob tutela da gestão política em funções, como 

foi também declinada a disponibilidade da empresa municipal PortoLazer para 

estudar a cedência de um espaço no Edifício Axa, na Avenida dos Aliados, no 

Porto, à data ocupado por um projecto de animação da cidade por si promovido;* 

foi ainda declinada a hipótese de a rádio estar mais em permanência no PINC, 

sede deste doutoramento, lugar aprazível e já conhecido da equipa – lugar, 

aliás, usado para as reuniões regulares e várias das produções pontuais levadas 

a cabo. As declinações são gratas aos que se prestaram a cooperar e têm uma 

mesma razão primeira: sem a possibilidade de acalentar um sentido de pertença 

e um clima de acesso e acção livre, o espaço não corresponderá nunca à descrição 

que tenta fazer de si. E nenhuma das instituições implicadas é inócua, formal ou 

subrepticiamente, nas condições do seu acolhimento.

O processo de procura de casa apostou então na Cooperativa dos Pedreiros, 

um complexo multi-funcional de edifícios na Rua da Alegria.** A sua torre, o 

ponto mais alto da cidade, apresentava-se ideal para a instalação da antena. 

As oficinas da Cooperativa tinham sido esvaziadas desde a mudança da 

actividade de trabalho na pedra para instalações fora da cidade, deixando 

espaço abundante para ocupar. A RM iniciou contactos, propôs contrapartidas 

abrindo o seu espaço radiofónico e o seu trabalho ao movimento cooperativo, 

e desenvolveu um projecto de instalação da antena. As respostas tornaram-se 

progressivamente evasivas, até ao “não” definitivo. E este sonho caiu.

Coincidente com o desvanecer deste processo, quando ele já pouco prometia, 

em finais de 2015, a RM envolveu-se numa segunda via de pesquisa. 

A hipótese, colocada por instigação de Sara Moreira, da Associação Moving 

Cause,40 foi a de agregar numa mesma procura uma série de projectos carentes 

de espaço, e, a partir daí, indagar também o que poderia ser esse colectivo para 

além da mera resolução pragmática do abrigo, uma vez instalados num mesmo 

lugar. O que aparentemente unia e sintonizava as pessoas e organizações 

constituintes seria a sua acção síncrone com a Moving Cause, marcada por 

40 https://movingcause.org/

*
argumentámos contra estas hipóteses no momen-
to da nossa adesão ao projecto, como referimos 
antes (pág. 133).

**
Esta organização é pioneira do movimento coope-
rativo no Porto, e orgulha-se de ter, ao longo dos 
anos, conseguido quer marcar a cidade com a sua 
actividade produtiva, quer garantir sustento aos 
seus cooperantes, de modo justo e atenuante dos 
sofrimentos pontuais em épocas de crise – indi-
viduais ou colectivas – por via de um sistema de 
poupança alimentado em tempos de abundância. 
Este foi também um elemento de empatia nos 
primeiros contactos.
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missões sociais, ambientais, culturais, pedagógicas e, no fundo, pela procura 

de economias – humanas, produtivas, consumidoras – alternativas ao sistema 

de mercado de consumo de grande escala, desprovido de proximidade, de 

sustentabilidade e de equidade. 

À data deste escrito, a RM encontrava-se envolvida nesta procura, e via-a como 

o modo desejável de se instalar fisicamente na cidade. Este processo, cujo 

nome de código se estabilizou como ‘espaço comum’, proporcionou um caso 

dentro do caso Rádio Manobras, que apresentaremos em seguida. Por agora, e 

no momento da revisão final do texto, em Agosto de 2017, assinalamos que a 

via se gorou e a RM está, como já assinalámos em nota, a instalar-se no CCStop.

Espaço Comum – à procura de um espaço partilhado no Porto

Episódio 1. A narrativa tem um início informal. A sua instigadora pressentiu 

e lançou a possibilidade de um espaço partilhado entre agentes síncrones 

com a actividade da Moving Cause. A RM respondeu ao convite para 

reunir um conjunto de potenciais interessados numa visita ao Centro 

Comercial de Cedofeita – um espaço em relativo abandono e aberto a 

presenças dinamizadoras de proximidades – com o objectivo de desdobrar 

potencialidades quer do conjunto de curiosos quer do espaço. Este não se 

revelou adequado, mas os interessados começaram a conhecer-se.

Fig 19
O trajecto de procura de espaço começou na 
Cooperativa dos Pedreiros, o ponto mais alto da 
cidade do Porto, e está em fase de estabilização 
numa sala do Centro Comercial Stop. No meio, o 
último espaço visitado pelo proto-colectivo de 
colectivos Espaço Comum. Fotografias executadas 
pela equipa implicada; os autores específicos não 
foram identificados.
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Episódio 2. A divulgação da venda em hasta pública do Palacete Pinto Leite 

– um edifício detido pela Câmara Municipal com valor patrimonial quer pelas 

suas características enquanto construção quer também por ser elo cultural 

da cidade, resquício dos seus costumes e organização social e Conservatório 

de Música entre 1975 e 2008 – motivou a mesma instigadora a convocar 

um grupo alargado de pessoas, entre os quais os embrionários parceiros na 

procura de espaço. Em debate estavam: modos possíveis de dar utilidade 

ao património público, alternativos à sua mera rentabilização financeira; a 

possibilidade de interferir no processo de hasta pública, alertando para a 

existência de alternativas; a possibilidade de mobilização no sentido de fazer 

uma proposta cidadã concorrente à hasta pública; e, por último, a possibilidade 

de este processo, mesmo não obtendo resultados quanto ao Palacete Pinto 

Leite, poder dar início a uma relação com a CMP no sentido de encontrar com 

ela um espaço para instalar o que então já se esboçava como um ‘colectivo 

de colectivos’. Durante o debate, e em modo que podemos classificar como 

descrente, colocámos duas dúvidas na mesa: 1) a questão não é apenas como 

é que os responsáveis políticos gerem o património comum, mas também qual 

a capacidade dos cidadãos para assumirem essa tarefa nas suas mãos, sendo 

que o historial passado nos permite aqui a descrença, e imaginar processos 

imberbes ou, na melhor das hipóteses, progressos assentes no protagonismo 

ou na carolice esforçada de alguns em nome do todo ou, mais grave, simulando 

o todo; 2) uma relação com a Câmara Municipal significa a submissão ao 

escrutínio segundo os moldes que determinam o que é politicamente correcto, 

e portanto dificultam uma contra-cultura e uma contra-economia. A iniciativa 

resultou numa carta dirigida ao presidente da Câmara, que se tentou entregar 

no dia da hasta pública. E resultou também numa maior consciência do grupo 

sobre as suas sintonias, divergências e pontos de vista.

Episódio 3. Parcialmente coincidente com o episódio anterior, mas prolongado 

no tempo, esteve a definição da identidade do grupo, em concretização numa 

série de conversas, documentos e termos partilhados em discução. Procedeu-se 

primeiro à inventariação dos membros* – da sua índole, das suas actividades, 

do que viam como sintonia e contributo no grupo, do que vislumbravam 

como potencial conjunto – e depois ao esboço de um primeiro documento 

de comunicação, destinado em primeiro lugar a ser usado nas interlocuções 

necessárias durante a prospecção do espaço. Foi no curso desta discussão 

que surgiu o termo Baldio, proposto por Sara Moreira. O termo apresenta-se 

como iluminador na sua controvérsia. A sua origem árabe significa “vão”, 

“abandonado”. E esse é o significado que é dado geralmente à palavra Baldio. 

*
No artigo para a conferência Autónoma (Canha, 
Moreira, 2016) descreveu-se o grupo nestes ter-
mos: “Estabelece-se então um proto-colectivo de 
colectivos em busca de um espaço comum. O gru-
po inicial é composto por duas associações sem 
fins lucrativos, duas cooperativas, uma empresa 
social e um colectivo informal. O grupo actua nas 
escalas hiper-local (como a recolha de sonoridades 
das ilhas do Porto ou a manutenção de hortas 
urbanas), local (organização de eventos pela 
cidade dedicados à sustentabilidade e ambiente), 
nacional (criação da rede nacional de AMAPs - 
Associações para a Manutenção da Agricultura 
de Proximidade), internacional (realização de 
documentários sobre direitos humanos em países 
de língua portuguesa) e até mesmo global (projec-
tos comissionados por redes internacionais como a 
Transition Network). São transversais neste grupo 
a forma de trabalho assente na colaboração e uma 
consciência embrionária sobre a “transição”, um 
“objecto político não identificado” (Lagneau, Flipo, 
Cottin-Marx, 2013) à procura de novos sistemas de 
auto-suficiência e resiliência local, despertos para 
as questões ecológicas e a necessidade de um 
novo modelo económico. 
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No entanto ele foi adoptado, em Portugal, para nomear um modo rural e 

ancestral de relação com o território, equivalente a Montes en Man Común ou 

Montes Veciñais na Galiza, e também a Common Land em inglês. Nos Baldios 

rurais, os habitantes juntam-se e avançam para o terreno sem dono, para 

nele gerirem colectivamente a conciliação dos seus interesses e o ecossistema 

comum. O termo Baldio evoca então: vazio, abandonado (sem dono) e por essa 

razão apto à prosperidade, disponível, expectante, potencialmente produtivo 

para a comunidade, que viémos a explorar 

Episódio 4. Uma outra acção foi levada a cabo, orientada por outro membro do 

grupo, Sara Silva, segundo uma tecnologia de exploração, em grupo, de temas 

ou problemas, denominado Espaço Aberto41. Nesta acção, o grupo organizou e 

respondeu colectivamente às suas próprias perguntas, nos termos que decidiu 

usar. Trouxemos do encontro, como tarefa, elaborar e partilhar uma síntese. 

Ao elaborá-la, não abdicámos nem da exposição factual dos dados – mediante 

a transcrição e partilha dos manuscritos produzidos – nem de uma visão 

própria e declarada como tal. Nela, respondemos à pergunta “O que é este 

Espaço Comum?” e propusemos calibrar o seu desenho em níveis diferentes de 

concretização, numa forma que resumimos nestes termos: o Espaço Comum 

é, para já, o desejo de um lugar físico, de um quotidiano partilhado e de uma 

prospecção colectiva, que está a ser desenhado a três níveis de importância 

equivalente: o sonho – o que a energia do encontro faz imaginar em forma 

gasosa – o concreto – o que somos e disponibilizamos na realidade, em 

conjunto com as condições contextuais com que lidamos – e o político – o 

modo como afirmamos individualmente e negociamos colectivamente os 

vários sonhos e concretos. E, neste plano do político, fazia-se um desafio 

simples, que depois se traduziu em pequenos passos planeados:

›› Calibremos as nossas expectativas em conjunto e com realismo;

›› Sejamos transparentes nas declarações de interesse e de dificuldade;

›› Sejamos transparentes e realistas nas nossas declarações de 
compromisso;

›› Mantenhamos, cada um dentro das suas possibilidades, disponibilidade 
para trabalhar aqui, nesta fase em que ainda muito pouco se vê.

›› Mantenhamos esta negociação aberta e o mais partilhada possível.42 *

Episódio 5. A iniciativa foi também prosseguindo naquilo que foi a sua 

motivação de base: encontrar um espaço na cidade. A consulta ao mercado, via 

imobiliáras e observações de rua, resultou em algumas visitas, mas nenhuma 

delas pareceu ser o impulso necessário para que o grupo desse um passo 

41 Em inglês Open Space Technology. http://openspaceworld.org/

42 Retirado do documento interno “Espaço Aberto - Destilação”, que optámos por não partilhar..

*
Sentimo-nos aqui no desempenho algo presunço-
so de um papel que, por um lado, é contributivo, 
na medida em que coloca no processo aprendiza-
gens obtidas em circustâncias análogas passadas 
e, por outro, é destrutiva, porque abranda uma 
energia fresca, uma vontade de transformar que 
em si sentimos como vital.



165

de compromisso. Em Maio de 2016, estabeleu-se contacto com o Projecto 

Habitar, na Junta do Bonfim, freguesia na qual existem mais de 2000 casas 

devolutas.* A tarefa de seleccionar, na base de dados do Habitar, as hipóteses 

mais interessantes para o projecto chegou a cinco pedidos de contacto com 

senhorios, que nunca obtiveram resposta. Mas este episódio traz consigo uma 

cena suplementar. Das reuniões na Junta do Bonfim surgiu também uma nova 

ligação com a Associação Espaços, na pessoa de Liliana Teixeira Lopes, que 

resolveu partilhar com este “proto-colectivo de colectivos” um desafio lançado 

pelos responsáveis políticos da freguesia: fazer uma proposta de ocupação 

do Abrigo dos Pequeninos, um edifício dedicado à assistência a crianças 

desde 1935, deixada ao abandono em 201343. A tradição de missão social do 

equipamento, o vazio aberto pelo abandono, a ligação histórica à comunidade 

e as qualidades arquitectónicas e de localização do espaço, apareceram ao 

colectivo como um entusiasmante salto de escala. A hipótese foi desenvolvida 

por via de reuniões exploratórias no seio do grupo, contactos com membros 

activos na comunidade, visita ao espaço, e sondagens à Junta de Freguesia. 

O processo fracassou por razões que nos soam familiares: perante a proposta 

de envolver desde logo a comunidade como um todo no debate sobre o que 

poderia ser a reactivação do espaço, os dinamizadores locais remeteram-se ao 

silêncio e os responsáveis políticos recuaram para uma posição defensiva de 

não envolvimento, em nome, quem sabe, da defesa de uma posição de isenção 

perante a responsabilidade de decidir, no futuro, quem legitimamente poderia 

reocupar o espaço. Assim mais uma hipótese esmoreceu.

Episódio 6. Em fim de percurso, a descoberta de um espaço possível na Rua da 

Torrinha, para o qual se chegou a detalhar plano e orçamento de recuperação, 

esclareceu em definitivo o produto directo do “proto-colectivo de colectivos”: 

perante uma possibilidade concreta, que implicaria o esforço da conciliação 

efectiva, do compromisso dos custos, e da escassez das promessas, esmorecer. 

Não obstante, o termo ‘baldio’, que aqui se resgatou, deu origem à espinha 

dorsal do que neste escrito se apresenta como interpretação do ‘comum’. 

Resumo e organização de relevâncias

No todo da acção, recolhemos dados para decifrar as falhas que intuimos 

no início, agora concretizadas em acção no caso da RM. A Rádio Manobras, 

proposta divergente – habitante, criativa, propositiva – de acção e 

43 http://gisaweb.cm-porto.pt/creators/18979/

 http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/pais-e-funcionarios-surpreendidos-com-encerramento-de-infantario-no-

porto-3169598.html

*
O arquitecto Aitor Varea Oro1 lidera o projecto, cuja 
missão é colocar em contacto proprietários de edi-
fícios devolutos com pretendentes à sua ocupação 
em lógicas diferentes das que regem as operações 
especulativas de mercado, e assim “facilitar os 
processos de recuperação, disponibilizar habitação 
a preço justo e criar emprego à escala local”. 

1 http://habitarbonfim.pt/ 

 http://p3.publico.pt/cultura/arquitectura/20025/

aitor-quer-ser-o-arquitecto-de-familia-da-populacao-do-

bonfim
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intermediação na cidade, subsiste pressionada por um contexto que a atinge 

até aos espaços de partilha e de intimidade. Nela, a bandeira de uma missão 

social, cívica e artística, não apaga a dimensão básica da sobrevivência , nem 

tão pouco a isola dos pressupostos e das expectativas que a contradizem, 

interna e externamente, gerados pela sua própria construção colectiva, trazidos 

pelos seus membros e trazidos também pelos entes e contextos com os quais 

lida. A Rádio Manobras, que declara no seu manifesto uma raiz voluntária e 

autonomizadora de uma ideia de colectivo, vê presa a sua acção mesmo na sua 

equipa nuclear, por falta de resposta às visões múltiplas que não pode deixar de 

gerar e acolher, e nem pode apagar. Esta falta de resposta pode corresponder 

– ou corresponde muito provavelmente – ao estado primitivo dos termos de 

partilha e, neste, de concretização de uma intersecção entre a sua razão de 

ser, as múltiplas razões de estar na rádio, e as razões outras que, porventura, 

sem se saber defini-las, se procuram. Este estado primitivo dos termos, que 

implica repertório incerto, percepção e expressão, concretiza-se em léxicos tanto 

firmados como improvisados, em formas compostas de tentativa, de fábula, de 

silêncio, de ruído, de equívoco. Intuimos que esta dislexia se diminui através de 

experiências em conjunto, nas quais a correspondência entre o vivido e o falado 

possa ganhar sentidos partilháveis.

Mas talvez estejamos a avançar para uma discussão que tem lugar mais à 

frente no documento. Por agora, importa reafirmar que tentámos exercer 

no trabalho de campo as qualidades que recortámos na metodologia, e 

que isso traz-nos agora um conjunto de factores ou questões que aqui 

tentamos resumir e que, desde o artigo para o UD15, apelidámos como 

Rádio-Investigação do ‘outro’, pois trata-se da rádio como meio instigador de 

uma forma de ‘estar com’ que levanta as suas perguntas próprias. 

Rádio‑Investigação do ‘outro’ 1 

Em Portugal, a rádio é um espaço privado, já que não é possível usar o meio em 

continuidade fora do quadro comercial. Uma vez encontrado um novo local e 

instalada a antena, poderemos equivaler-nos, em termos técnicos de difusão, a 

outras rádios. Dependeremos de licenças temporárias e seremos severamente 

escrutinados pelas estações comerciais, como já fomos no passado. Como 

vamos posicionar-nos em defesa deste bem comum? E quem o quer? E como 

se convocam estes sem recorrer ao argumento armadilhado das audiências?

Rádio‑Investigação do ‘outro’ 2 

Na RM, há uma equipa que negoceia a sua expectativa de sobrevivência e 

conforto diário mínimo com a disponibilidade para construir voluntariamente 
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um espaço de rádio aberto à cidade. A inescapável dureza do quotidiano 

tende a afogar a missão, ou seja, a distância patológica entre promessa e vida 

reaparece no espaço da sua crítica. Um caminho possível para a rádio será 

criar meios para que esta participe no básico sustento quotidiano. Mas até que 

ponto fica dele refém? Como conciliar na rádio a multiplicidade de posições 

e o modo de funcionamento, entre o procurar descomprometidamente e o 

obter sustento, entre o estar e o garantir, entre o usufruir e o suprir, mediante 

autorias, presenças, temas, difusões, contratações, aleatoriedades que parecem 

contraditórios por condição?

Rádio‑Investigação do ‘outro’ 3 

Ao dar o salto para fora da paleta corrente de vozes e tons, deparamo-nos e 

lutamos, entre nós e com a cidade, com um “silêncio” entranhado e violento. 

E verificamos como as vozes e os tons correntes não correspondem ao que 

a cidade precisa de dizer desde as suas profundezas. Até em projectos 

auto-rotulados como experimentais, os formatos usuais tendem a sufocar o 

âmago do que está em causa. Como fazemos uma pedagogia simultânea do 

medo e do sensível? Como equilibramos a abertura que preconizamos entre o 

risco aparentemente fútil e a percepção da sua valia hoje, aqui, em rádio, ou, por 

outras palavras, como chegamos à riqueza do inesperado e do incerto perante a 

dificuldade que representa a impossibilidade do seu reconhecimento à priori? 

Rádio‑Investigação do ‘outro’ 4 

Procuramos vozes que abracem o valor da sua transitoriedade: legado, invenção, 

testemunho. Escavar nas periferias – geográficas, de formatos, de recursos 

técnicos, de centralidades políticas e temáticas, daquilo que nos tende a ser 

imposto como urgente, dos sons que escondem a cidade profunda – é um filtro 

e uma ferramenta. Mas ele por si só não ilumina, e navegamos no escuro. Que 

qualidades se exigem para inscrever as emergências em trânsito profundo? 

Como reconhecer e revelar o valor da indagação? Haverá lugar e fazedores para 

entender colectivamente e empreender um crescimento da consciência e da 

sabedoria que intuímos estar, em potencial, neste espaço de rádio? 

O caso, na prática, procura exercer como ’passo atrás na ordem presumida 

das coisas’ uma redução voluntária dos meios, num multimedia practicado ao 

nível da sua essência: o som como reavivar dos sentidos, a palavra à procura 

de re-inscrever as suas correspondências lexicais com a cidade, com o sentir e 

com o pensar dos envolvidos. Design como ecologia dos sentidos, design como 

arqueologia da comunicação.
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ISTO NÃO É NEM UM READY‑MADE NEM UM FRANCHISING

No final desta descrição dos casos, queremos deixar uma convicção e uma 

responsabilidade que sentimos em relação ao tempo e ao espaço que estamos 

a tentar ‘exercer com’ e que nos fez formular a reclamação que titula este 

remate de capítulo. Por um lado, as acções que temos levado a cabo, e muito 

especialmente na RM, implicam um compromisso com pessoas, com os 

seus esforços, os seus tempos e as suas expectativas, e é nesse sentido um 

compromisso que tem consequências pessoais, humanas, a longo prazo. Por 

outro lado, o que com elas se experimenta em contínuo tem que estar livre, em 

permanência, para rever o seu caminho e até a sua existência. Isto exige, em 

lugar de uma assumpção tutelar e paternalista de responsabilidades, um modo 

cooperativo de procura de prosperidade, em sentido lato, e da substância que 

preenche um tal termo na percepção de um colectivo específico, num tempo e 

num contexto também específicos.

Não é, pois, um franchising, pois não procura nem estabilizar a sua eficácia num 

caderno de encargos técnico, nem visa a sua replicação em regime de pré-fabrico 

mais ou menos flexível na sua aplicação, ao dispor de outros possíveis 

empreendedores. Já vimos, quando abordámos o carácter fenomenológico da 

investigação, como essa tentação pode ser um risco, um erro e uma violência. 

Não é também um ready‑made, porque não se concentra na especulação 

conceptual pura e simples, mesmo que saída de uma percepção iluminada. 

O carácter fugaz e momentâneo do fazer, que experimentámos por exemplo no 

MnP e de algum modo no Futureplaces, parece ter funções perdominantemente 

reflexivas, simbólicas e de abertura momentânea de portas que, no caso da RM, 

apontam para uma permanência, uma continuidade da transformação. 

À luz do que desenvolvemos na Feira do Livro do Porto, vemos este caso 

mais como um cadáver esquisito: uma sucessão de contributos de muitos – 

cada um deles uma dobra e uma surpresa na construção do todo – sempre 

acrescentável enquanto houver quem queira dobrar (e estamos aqui 

novamente próximos da articulação de Deleuze). Mas, porque a rádio se quer 

colectiva no sentido em que os operadores do origami tomam consciência 

e são contaminados pelas dobras dos companheiros em acção neste tecido 

contínuo e potencialmente infinito, há um exercício específico neste jogo: o 

de querer e poder ver o corpo estranho, contemplando as surpreendentes 

associações e tirando delas proveito, e, simultaneamente, o de forçar um olhar 

vazio e aberto, que permite acrescentar uma dobra como uma vibração nova e 

um passo no verdadeiramente desconhecido, grande ou pequeno.
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Em 2015, para o trabalho da RM na Feira do Livro do Porto, Ana Pedrosa, 

membro da equipa RM, propôs o exercício de um cadáver esquisito sonoro 

por dia. Em lugar do esperado papel, um gravador. Em lugar do lápis para 

desenhar, a voz. Os visitantes da feira eram convidados a contribuir com um 

excerto para uma história que não conheciam, e que se revelava ao fim de 

cada dia de feira. O exercício revelou-se rico não só pelas sequências narrativas 

e as suas induções de sentido possíveis, mas também porque – e isto foi a 

maior surpresa – se demonstrou uma ferramenta de auscultação dos estados 

de alma, e do estado do imaginar e do contribuir, reflectido em preocupações, 

temas, efabulações, silêncios, cinismos, num espectro de modos de participar 

que vai desde a recusa em falar até súbitos monólogos de expressão brotada 

de um íntimo repentinamente solto e não estancável. Parece-nos esta imagem 

um bom guia para o que aí vier desta rádio.

Nos interstícios do Porto ofuscante, animado pela actividade artística 

mainstream e a febre do turismo, há corpos ocultos a reconhecer, interpelando 

e exercitando o seu inter-reconhecimento e o das suas suas associações 

possíveis. No projecto Água no Beco, por exemplo, reconhecemos a sabedoria 

pacata do Sr. António na Casa Louro, a manha da Alice no Parreira do Porto, 

um poeta oculto na Casa Crocodilo, bolas de berlim gigantes, enchidos com 

bitola pré-europeia, a comunidade do Bangladesh em processo de integração, 

alguns serviços marginais como meios de subsistência alternativos, visões 

lúcidas e afectos em lugares impossíveis. Mas sentimos que a sagueza do 

fazer da RM e a abertura ou até generosidade dos implicados não estão ainda 

aptos a explicitar os origamis possíveis com todas estas dobras descobertas, 

pois mantiveram-se pelo menos parcialmente como cortes no tecido. Em 

comentário interno sobre a acção, escrevemos:

 “Aqui está muito do muro que se nos depara. É por aqui que eu vejo 

a necessidade de novos negócios. Não é o novo Hostel. É a praça, 

café, família, feira das ambições, dos amores, das precariedades, das 

manhas, das possibilidades, mas à séria. Não é seguramente a esplanada 

chique nem os bancos em cimento nem tão pouco as quartas-feiras 

da Rádio que vão resolver alguma coisa. Exige outras condições de 

desempenho. (…) precisamos de calibrar melhor as nossas intervenções 

e metodologias. Menos gente, mais reincidência nos mesmos contextos 

e intervenientes, menor amplitude mas maior profundidade? (…) 

Precisamos de desenvolver uma qualquer arte de lidar com esta 

efemeridade de uma maneira digna.
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No contexto do Manobras no Porto, em 2012, 

dois arquitectos e um fotógrafo trabalharam 

com os habitantes das escadas do Codeçal e 

dos Guindais, indagando das suas condições de 

habitar, e transportaram esse levantamento 

para o espaço de passagem, mesmo em frente 

às portas das casas que se assomaram. De 

entre as várias estratégias expositivas que 

foram usadas no projecto, esta imagem 

mostra como o dispositivo utilitário de secar 

a roupa acolheu e exibiu também elementos 

visuais produzidos pela equipa de projecto.

O trabalho dos arquitectos visou e cumpriu os 

objectivos meritórios de registo e organização 

de condições singulares de vida daquele lugar, 

daquele casario, daqueles habitantes. Partilhou 

o resultado no espaço comum externo às 

casas, alertando o transeunte para uma 

imagem mais completa e informada daquele 

sítio, e reconhecendo no habitante o seu papel 

de liderança da vida, conservando ou definindo 

futuros possíveis para aquelas condições.

Mas fê‑lo assumindo um gesto que aqui se 

propõe ser o mais forte em termos de definição 

do que pode ser uma acção na cidade: a 

equipa de projecto inseriu‑se na condição e na 

prática que já são as do cidadão habitante, 

harmonizando aí os seus fins e objectos 

apesar do seu exotismo. Na verdade, naquelas 

escadas, a vida privada já se expande 

naturalmente para os degraus e os muros de 

suporte. Às horas certas, as rotinas diárias 

trespassam entre as salas e as escadas, as 

janelas deixam entrever os compartimentos 

e os logradouros. A parafernália da 

indumentária dos habitantes não é menos 

eloquente do que o pano impresso com uma 

imagem do projecto, e a genialidade do 

dispositivo de secar roupa desafia qualquer 

solução expositiva projectável para aquele 

lugar. Com que legitimidade se pode projectar 

e propor antes de reconhecer e inscrever o que 

existe? O que se oferece, quem o incorpora, que 

papéis assume? Como é cada lugar em si uma 

contribuição na cidade e uma estratégia de 

nela estar?

Perante a pressão sistemática de produção 

do novo a que os projectistas são submetidos, 

perante a solicitação de inscrição das 

propostas mais pela via do seu impacto 

mediático do que efectivo, os gestos de 

reconhecimento do ‘outro’ assumem um 

afastamento do ponto de vista dominante 

– e portanto uma ampliação do campo 

colectivo de visão – e, ao mesmo tempo, 

uma aproximação à densidade do real, 

despoletadora de percepções e proposições 

transportadoras dessa densidade. Macro da 

visão e macro da lente. O primeiro amplia 

o campo. O segundo mergulha no objecto. 

A ampliação do campo é também a das 

contribuições possíveis. O mergulho no objecto 

é também a procura da singularidade e 

sintonia dessas contribuições.

Dito de outro modo: no momento do encontro 

com o ‘outro’, o etnógrafo, tanto como 

o projectista, podem afastar ainda que 

temporariamente a sua histórica tentação 

de unilateralidade e assim ampliar as suas 

possibilidades de descoberta dentro da 

densidade do que emerge.
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Termos

O passo metodológico que demos – afastando temporariamente a noção 

estrita do design para nos focarmos no binómio ‘criar’/‘comum’, atravessado 

pela ideia de ‘dispositivo’ – contém pressupostos de índole ética: 

›› o ‘criar’ faz parte da realização e da perenização do humano, em termos 

físicos, biológicos e existenciais. Ele implica a livre escolha de abrir a 

observação e a realização aos sentidos possíveis e ao desconhecido, no 

que se distingue da mera reprodução;

›› a realização do humano faz-se em comum, independentemente da 

necessidade de considerar o elemento ‘um’. O ‘um’ recorta-se e encontra 

a dignidade do seu contributo no ‘comum’.

›› há uma herança e um ambiente – naturais, culturais, humanos – que são, 

no princípio e no fim, comuns. Não há história que possa os privatizar, 

nem argumento que possa ilibar a usurpação daquilo que ou é de 

ninguém à partida ou é fruto do criar de um conjunto indeterminável de 

muitos e que afecta as possibilidades e realizações de todos, ou seja, que 

integra o ambiente legítimo do criar. 

Podemos reformular as nossas intuições de partida dizendo que pressentimos 

estas premissas – elementares e basilares – fragilizadas: o que é de todos está 

em progressiva usurpação; temos dificuldade em tratar do nosso ‘comum’ em 

comum; vivemos num ambiente de auto-referenciação circular dos vários ‘uns’, 

desconsiderando o ‘comum’ que lhes dá sentido. Em suma, pressentimos um 

ambiente coercivo que promove a auto-referenciação e iliba a usurpação, em 

nome da realização e perenização do humano. Han (2015a) apoia-nos, quando 

defende que ser livre significa realizarmo-nos mutuamente e que, então, mesmo 

a liberdade individual apenas se realiza com o outro, ou seja, no ‘comum’. O autor 

prossegue criticando o Neoliberalismo como dispositivo político que coage o ‘um’ 

a explorar-se a si próprio, mediante a quimera do carácter meramente individual 

da liberdade, e mediante a mercantilização das próprias emoções, artificialmente 

impregnadas nos objectos que se criam cada vez mais na direcção restrita do 

consumo. ‘Criar’ e ‘comum’ implicam, ambos, a liberdade. E esta solicita a nossa 

disposição comum, o nosso ambiente fabricado, desde o dispositivo político 

ao objecto utilitário. ‘Criar’, ‘comum’ e ‘dispositivo’ apresentam-se como uma 

constelação de essências que consideramos pré-disciplinar, ou infra-disciplinar, 

face ao design. Neste capítulo abordaremos cada um destes conceitos para em 

seguida lhes sintetizarmos uma geometria.
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ESPAÇO COMUM

Etimologia, linguagem, qualidades, natureza, matéria

Os vários étimos da palavras ‘comum’ apontam para os seguintes sentidos 

principais: aquilo que é “pertencente, aplicável, ou que compete a todos os 

elementos, pessoas ou coisas de determinado conjunto”; aquilo que “existe 

entre o maior número de pessoas ou no maior número de lugares ou períodos 

de tempo, abundante, copioso (…) usual, normal, habitual (…) que não 

possui nenhuma elevação ou valor; reles, ordinário, insignificante” (Houaiss, 

2003). Os antónimos de ‘comum’ apontam para anómalo, atípico, excepcional, 

individual, único. A palavra ‘espaço’ tem aqui uma função que podemos 

classificar como pleonástica, pois destina-se apenas a, de algum modo, 

tangibilizar o todo que é o ‘comum’. Chamamos-lhe ‘espaço’, e não por exemplo 

‘corpo’, por lhe vermos uma qualidade primeira que é da ordem do intervalo, 

entremeio entre coisas que concretiza a contenda das suas gravidades, 

distâncias e trespassamentos, na forma de um complexo interagente específico. 

O espaço comum é um compositivo de muitos, e também algo vulgar no 

sentido de abundante e ao alcance de todos. Em oposição, o espaço privado 

definiu as suas fronteiras e estancou dentro delas as suas bandeiras. 

O privado reserva‑se mediante uma pré‑determinação mais do que por uma 

pré‑existência natural. O espaço comum é-o na medida em que as fronteiras e 

as bandeiras nunca se lhe sobrepõem e nunca o marcam em definitivo, porque, 

nesse momento, o comum seria reservado, privatizado, por tais marcas. No 

limite, o espaço comum pode ser inviabilizado até pela tentativa da sua própria 

definição, ou seja, por uma palavra-de-ordem opressora de todas as outras 

possíveis. ‘Dizer’ o comum arrisca-se a destruir a sua qualidade primeira. Ele 

aponta para o fora do dizível. Então, como se pode partilhar, progredir, operar 

neste aparentemente indizível, infixável, se o dizer é parte indissociável do 

nosso operar em conjunto? Recorremos a Nietzsche para avançar na pergunta, 

quando este propõe que, por relação com a música, toda a comunicação por 

meio de palavras tem um carácter impúdico, porque a palavra dilui, entontece, 

despersonaliza, torna comum o fora do comum (Nietzsche, 2008, p.319). Não 

nos parece que o autor ataque de modo simplista a linguagem verbal. Aliás, 

isso faria de Nietzsche nada mais do que um disseminador de estonteamentos. 

Visa-se sim, propomos, as qualidades da linguagem e do comunicar e, 

nomeadamente, a medida em que aí se tem em conta – ou não – quer a 

insuficiência crónica da comunicabilidade com o ‘outro’ quer a imensidão do 
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algo de que se fala, persistentemente inalcansável pela fala. Compor no comum 

sem o tornar vulgar – e vulgar aqui não como sinónimo de ‘abundante’ mas 

sim de ‘sem elevação ou valor’, destituído de gravidade, de magnetismo, de 

interesse – implica a sua mediação por via de linguagens que não o matem 

na tentativa de definição de si próprio e dos seus acontecimentos.* Daí a 

evocação da música, que nos parece aqui metafórica sobre a linguagem que 

não é fechada de sentido, mas antes se abre a um campo de sentidos. Uma 

linguagem que expressa sem definitivo. Então, propomos, o comum apenas se 

concretiza na palavra que assume a sua transitoriedade e abertura, ou dito 

de outro modo, em léxicos que se dispõem e oferecem para fertilizar e morrer 

no comum. A palavra definitiva, fechada, toma o espaço comum, oprime‑o, 

esteriliza‑o, extingue‑o. 

Por outro lado, o excepcional – o inacessível ou escasso por estar na esfera 

do individual, do acidental, do pontual, do “fora do comum” – são referentes 

sem os quais o comum não existe. Tornar comum o fora do comum indica a 

imprescindibilidade do ‘único’ para o ‘entre’ que é o ‘comum’. Seria comum 

entre o quê, comum a quem, abundante por comparação com o quê?** 

O individual dá referência e povoa o espaço ‘entre’; o acidente dá-lhe um ritmo. 

A anulação do ‘um’ – indivíduo, acidente, excepção – corresponde à anulação 

do ‘comum’. Vemos movimentos dessa anulação quer na exacerbação do 

individual, que anula o magnetismo recíproco que pode acontecer no vazio 

‘entre’, quer na normalização forçada dos ‘uns’ numa só voz ou linguagem 

que recusa ‘outros’ desconhecidos ou misteriosos – entes, falas, afirmações 

–, quer ainda na proliferação do acidente e do excepcional que, uma vez 

pulverizados e omnipresentes, operam a sua própria banalização num gritar 

contínuo. Metaforicamente, referimo-nos a um ‘comum’ doente ou fragilizado 

ora tomado por buracos negros – colossos com magnetismo de sentido único 

– ora constelação sem acidente e portanto sem referente para um balanço, ora 

poeira de fragmentos brilhantes sem gravidade e sem tensão. Estas operações 

de extinção do ‘um’ correspondem a cargas ideológicas diferentes mas são 

todas promotoras dos significados ‘reles’ e ‘ordinário’ – também atribuídos ao 

termo ‘comum’ – por o tenderem a sugar, ou controlar, ou saturar.*** O gesto 

que insufla o ‘um’, o gesto que o quer regular e o gesto que banaliza o espaço 

das suas excepcionalidades, equivalem-se. Todos amarfanham o ‘um’ e então 

o ‘comum’, ao impedirem, na paisagem magnética de todos, as contendas 

dinâmicas que multiplicam os pontos de vista e os lugares misteriosos de 

fertilidade. Tornam o ‘um’ e o ‘comum’ corpo e espaço escancarados, lisos, de 

um vazio “pornográfico” (Han, 2014a), simultaneamente banal e espectacular. 

*
O comunismo, tentativa ideológica de operacio-
nalização da ideia do comum, terá historicamente 
falhado neste aspecto, como hoje é visível no 
discurso remanescente. Esta constatação não 
condena – ou não pretende fazê-lo – a necessida-
de, a urgência e as resistências que lhe estiveram 
na origem, mas sim a linguagem, num sentido 
alargado, na qual escolheu tentar perpetuar-se
(ver também pág. 211).

**
O ‘único’ é misterioso. O comum como ‘único’ terá, 
então, essa mesma qualidade.

**
Podemos dizer que, hoje em dia, o ‘público’ corres-
ponde à domesticação do comum, por via destas 
insuflações/normalizações/banalizações enquanto 
instrumentos de apropriação e/ou controlo.
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O significado “insignificante”, também dado ao termo ‘comum’ pelo diccionário 

Houaiss, como registámos antes, pode tornar-se útil para o deslindar, caso ele 

corresponda à resistência a qualquer significado tomador, ou banalizador, ou 

anulador do comum e dos ‘únicos’ misteriosos que o geram. Insignificante não 

como ‘sem significado’ mas sim como ‘de significado não completamente 

uno, não completamente apropriável, não completo, não fechado, e 

certamente não banalizável’. 

A presença e operatividade do ‘comum’, perante a impossibilidade do seu 

domínio, apelam para uma prática, um estado, um terreno-linguagem onde 

o individual e o ‘ser com’ se harmonizam e travam luta, indagando‑se 

mutuamente, constantemente, na coisa mais comum: o não‑saber. Não é o 

já dito – mas sim o não saber – a matéria que apela e se oferece ao escavar, 

fertilizar, perenizar do e no ‘comum’. Vemos o não‑saber como o comum 

abundante, que levanta a esperança da sua própria prosperidade.

Fontes directas e ancestrais – Baldios e Almalaguês

O acesso aos dois contextos rurais e comunitários que já enunciámos na 

Metodologia – os Baldios e Almalaguês – vem no sentido de indagar aquela 

presença e operatividade, em distância face ao estado enfermo que, intuímos, 

hoje se nos entranha. A observação permitiu-nos apurar alguns factores que nos 

parecem relevantes para perscrutar o que inscrevemos como harmonização em 

luta, alimentada e perenizada no terreno-linguagem do não-saber. 

“Baldios” e “montes veciñais en man común” são os nomes dados respecti-

vamente em Portugal e na Galiza a regimes comunitários de propriedade e de 

trabalho solidário, de pequena escala, operados e geridos em Assembleias de 

Compartes. Trata-se de um modo de relação entre pessoas e território que surgiu 

no seio de comunidades rurais destes países.* Nele vemos questionadas as concep-

ções hoje dominantes de estado, propriedade, governo, sustento e até existência.

O termo galego quer dizer ‘montes vizinhos’, referindo-se desta forma aos 

terrenos que circundam o lugar – a aldeia – onde co-habitam pessoas e famílias 

nos seus espaços privados. As ideias de “monte” e de “vizinhança” definem 

a dimensão do regime: este chega até onde a vista e o passo alcançam, até 

onde os gados vão pastar e até onde é viável colher lenha para o fogo. O termo 

português ‘baldio’ tem origem árabe e remete para ‘coisa vã, sem utilidade’. 

Este é o significado geral e literal que se toma do termo, e classifica terrenos 

abandonados, aparentemente inúteis, vizinhos dos espaços habitados. O baldio 

*
Vivências equivalentes existem em outros países. 
No espaço ango-saxónico, a palavra que define um 
regime equivalente é precisamente ‘commons’.
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rural é o terreno‑ambiente de ninguém, um vazio dominável colectivamente 

e potencialmente contribuidor para o sustento de todos. Dele não existe 

propriedade no sentido vigente. O baldio é de quem habita na aldeia num 

dado momento, e o ‘comparte’ é titular sem ser proprietário, pois não tem 

a possibilidade de alienar ou transmitir a terra em herança. É a condição de 

habitar que concede uma titularidade que é de índole colectiva e não escrita.* 

A junção tácita mas poderosa entre titularidade colectiva e sustento, vivida e 

praticada pelas comunidades em relativo isolamento, promoveu a criação de 

técnicas colectivas de gestão dos ciclos produtivos, auto-sustentadas e estáveis 

a longo prazo, e promoveu um sentir ontológico de pertença a um ecossistema 

que visa o equilíbrio perene do todo, traduzido por Xesús Balboa Lopez, numa 

frase lapidar presente no filme En todas as mans (Trespés, 2014): “O Monte não 

nos pertence. Somos nós que lhe pertencemos a ele”.

Tal como a relação com o território, o governo do Baldio é directo. A forma 

nuclear de governação é a Assembleia de Compartes, na qual todos os que 

habitam têm assento e igual direito a voto de decisão. Estas assembleias 

podem delegar em juntas directivas a tarefa de implementar as suas decisões, 

mas, originalmente, isso não se traduz na existência de intermediários, 

representantes ou outras figuras sem relação de pertença ao território.** 

Este modo de governação, premente pela necessidade de gerir recursos 

fulcrais para a subsistência de todos, implica a co-responsabilização e requer 

destreza sobre os mecanismos para a tomada de decisão colectiva. A índole 

das decisões tende para a solidariedade e a proporcionalidade justa, tendo 

em conta a dimensão da empreitada e as diferenças de cada comparte, 

como é visível nas estratégias de distribuição do trabalho.*** A assembleia 

garante que, em caso de acidente, ou caso alguém identifique uma injustiça 

ou um conflito, a abordagem é feita em directo com todos os interessados. Na 

forma pura da organização do Baldio, a intermediação e a ética implicadas 

concretizam‑se de novo em cada decisão. Cada gesto operador da pertença e 

da governação é um ritual interiorizado e interpretado, em nome individual 

e no seu ritmo próprio, por cada actor, perante a comunidade e perante o 

ambiente.

O que estes modos de pertença e de governança proporcionam é o foco no 

sustento perene de e em um território que se habita e trabalha em conjunto. 

Por outras palavras, a gestão directa de um território ao qual se pertence 

colectivamente promove a perenidade quer do território quer da pertença 

colectiva. A propriedade nunca será de ninguém senão dos que habitam, e a 

*
A condição de habitar e a escala de relação directa, 
acolhidas e legitimadas colectivamente, evitam 
possíveis usurpações. Estamos perante um estatu-
to, o comunitário, claramente distinto do privado 
e do público que hoje dominam a relação entre a 
comunidade humana e a terra que esta habita.

**
Dada a natureza e a dimensão da comunidade, to-
dos estão envolvidos no mesmo quotidiano e nas 
mesmas tarefas. A junta directiva não é uma es-
pecialização nem técnica nem de mediação. É uma 
missão suplementar, uma dádiva ao colectivo que 
pode ser resolução existencial de quem a assume, 
mas também possivelmente um fardo que roda 
por todos os que habitam.
A ideia e o papel ‘mediação’ é colocada nos 
instrumentos/dispositivos directos da assembleia, 
ou seja, na presença e na palavra exercida nesse 
directo. A mediação não se autonomiza dos me-
diados, vector que retomaremos à frente.

***
Por exemplo, quanto ao pastoreio, existe um sis-
tema rotativo, a Vezeira, destinado a que apenas 
uma pessoa de cada vez leve o gado de todos 
para o monte, libertando os outros para outras 
tarefas. A prática é guiada por regras que definem 
a operação simples – o tempo de trabalho de cada 
pastor proporcional às cabeças de gado que pos-
sui, as tarefas complementares de cozinhar e levar 
a comida ao pastor em funções – mas também 
questões potencialmente conflituosas que impli-
cam decidir quem paga a quem, o quê e porquê.



178

assembleia coloca no espaço ‘entre’ todos os quotidianos, todos os contributos, 

todas as aspirações desses que habitam. A paisagem futura é negociada 

tendo em conta todos eles. Por isso, o futuro é sempre o futuro comum, e o 

território é a concretização cabal desse futuro e desse comum. A livre pertença 

e a negociação em directo são os instrumentos e ao mesmo tempo as 

“infra‑imagens” perenes do futuro comum.

O intérprete desta concretização – o Comparte – é então membro-parte 

do território que habita. Pertence-lhe, realiza-se nele, e entende isto 

colectivamente com outros compartes. Na prática, cada comparte tem a 

incumbência de se levar e negociar na Assembleia e no território como um 

todo, na procura de promover a sua realização conjunta e a sua longevidade, 

ou seja, o sustento do todo a longo prazo. É esta a prosperidade desejada. 

O segundo caso, a tradição secular da tecelagem de Almalaguês, foi-nos dado a 

conhecer pela investigação de Gomes.* O contacto incluiu uma visita à aldeia e um 

conjunto de conversas com o investigador. Nos seus tempos áureos, a tecelagem 

era uma actividade generalizada nesta aldeia, complementar à agricultura na 

economia das famílias. Gomes cita, da Revista d’A Rajada , de 1912: “Quasi todas 

as raparigas das aldeias, de Almalaguez, aprendem todas tecedeiras”. Ao longo 

dos séculos, esta comunidade desenvolveu um sistema autónomo e auto-regulado 

de produção: os teares eram fabricados na aldeia; as matérias primas eram 

negociadas em função das encomendas; os padrões ou modelos a tecer eram 

tanto provenientes da tradição ancestral como da autoria e propriedade informal 

de famílias ou de tecedeiras; cada tecederia era dona do seu tear, mas o negócio 

era coordenado por pessoas com tal vocação e com os contactos necessários; a 

produção, essa, era garantida porque toda a aldeia tinha a capacidade para se (re)

organizar e responder a uma encomenda ou a um canal de venda. O saber e o 

querer tecer era passado com naturalidade de geração em geração, pelo som do 

tear que embala a criança, pela avó que desafia a curiosidade e o brio da neta, pela 

filha que se envolve na economia da casa. Interessa-nos relevar sumariamente três 

aspectos certamente presentes nos Baldios mas aqui mais evidentes:

›› o património comum contém, na sua raiz, um imenso impalpável: 

um saber fazer, uma tradição de feitos, uma capacidade de 

auto-organização, negociação e cooperação em torno do sustento, o 

assegurar colectivo de uma rede e de um potencial produtivo; 

›› existe uma hibridez entre o autoral‑individual e o patrimonial‑

‑colectivo,** ambos contribuidores para a prosperidade do todo e 

também para uma resolução existencial e identitária do e no colectivo 

*
António João Gomes tem em curso uma tese de 
doutoramento em Design – “Almalaguês. Tecer 
o futuro com os fios do passado” – focada preci-
samente na tradição de tecelagem desta aldeia, 
situada a cerca de 12 Km de Coimbra. Hoje, a acti-
vidade da tecelagem perdeu a pujança de outros 
tempos, o que coloca em debate a sua recuperação 
em termos de contributo para a economia e a sua 
conservação em termos patrimoniais.
Não podemos dizer que conhecemos suficiente-
mente esta realidade, mas podemos retirar alguns 
dados que nos parecem contributivos para o 
desdobrar em curso.

**
Poderíamos também falar de patrimonial-privado 
e de autoral-colectivo. Mas: o autoral-colectivo 
em si, no fazer, não parece significativo, antes se 
expressa no que, do que se fez, transita ou revive 
em comum, ou seja, se torna patrimonial-colectivo; 
o patrimonial-privado existe mas, por si só e 
como tal, não interessa ao comum. O patrimonial 
privado apenas é considerável no comum quando 
se coloca ao serviço do colectivo, como é o caso 
do tear, que, sendo propriedade privada, nada 
interessa ao comum senão quando nele se coloca 
em produção. 
O colectivo é consciencializado em termos pa-
trimoniais, identitários, activos, em partilha, em 
contributo, e não em regime de autoria/reserva/
privatização. Estas comunidades ‘fizeram-se’ 
singularidades culturais sem recurso a qualquer 
ferramenta de protecção, equivalente por exemplo 
a uma patente ou certificação de origem.
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– ‘eu sou, entre muitas outras coisas, uma tecedeira de Almalaguês’;

›› o património comum transita no tempo mediante uma pedagogia 

informal (mas não sem rituais) assente num quotidiano que dela 

necessita, que a permite e a potencia, pois faz parte da construção de 

valor e relação entre os membros da comunidade. Nas palavras de Gomes 

“o acto de aprendizagem era também um ritual de passagem da criancice 

à idade adulta e um modo de integração na própria comunidade”.*

O conceito de património – ou a sobreposição entre património, cultura, 

quotidiano, identidade e sustento – surge sem extemporaneidade. Há neste 

‘comum’ uma natureza simultaneamente intangível e pragmatizada, sentida 

e patrimonial, apenas definível no feito e no que se faz, avessa à sua definição 

abstracta, puramente dita. A sua linguagem é a sua pragmatização em quoti‑

diano, em mecanismos como a governança e a relação com o território, como o 

cuidar do sustento e a resolução existencial, como a ferramenta e o ritual. 

Concretização em componentes

Não se trazem estes casos ancestrais como movimento nostálgico de regresso 

a uma harmonia pré-industrial perdida. Procura-se uma ancestralidade, sim, 

mas que se refere aos aspectos do ‘comum’ que resistem ao seu enformar em 

expressões e tempos específicos. De facto, não existe um, mas muitos comuns. 

À inevitabilidade do ‘comum’ juntam-se as suas pluralidades – de grau (ter mais 

ou menos em comum), de escala (podemos pensar no comum entre nações 

como no comum aos habitantes de um condomínio), de tempo (podemos estar 

em comum um segundo ou um século, houve e haverá outros ‘comuns’), de 

natureza (o comum aos heterónimos de Pessoa, o comum aos poetas, o comum 

entre Pessoa, Portugal e o mundo), – para demover qualquer ambição de 

abarcar as concretizações num modelo concreto mais ou menos nostálgico, mais 

ou menos contemporâneo ou futurista, maior ou menor. Mas reconhecemos 

transversalmente uma imensa centralidade que extravasa os centros que são 

as excepções e os indivíduos, uma certa qualidade de estado e de operação, um 

terreno impalpável, uma irmandade, uma sobreposição espaçada, uma partilha 

animada, que se apresentam como evidências do ‘comum’, algures entre as 

impossibilidades de ter nada e de ter tudo em comum. 

O que melhor podemos ler e analizar do ‘comum’ são as condições e 

manifestações da sua concretização. E o que os Baldios e Almalaguês nos dão é 

a possibilidade de observar os sedimentos deste indefinível em funcionamento 

altamente autónomo, durante um longo período de tempo, em circunstâncias 

*
Da nossa visita, o episódio que mais nos tocou foi 
precisamente ouvir porque é que essa pedagogia 
se quebrou nas gerações recentes (e falamos dos 
últimos 25 anos). A questão passa certamente pe-
los apelos do mundo contemporâneo, e pela perda 
de peso económico da actividade nos dias de hoje. 
Mas passa também pelo facto de a pedagogia 
formal e profissional – a escola, ‘o que é preciso 
saber’ –não deixar espaço, ou compatibilidade, ou 
oportunidade para, metaforicamente, ser criança 
embalada pelo som do tear.
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mais ou menos estáveis e circunscritas, e numa universalidade* que nos parece 

hoje impossível e irrepetível. Estes sedimentos aparecem-nos em formas 

disposicionais – modos de governança, desenhos do quotidiano, pedagogias, 

saberes – mas também em formas de sentir e interpretar o ‘viver com’, 

expressas como pertenças livres a um património comum, como legitimidades 

dos ‘eus’ acolhidas no colectivo, ou como sentido da prosperidade comum. 

O exercício de abstrair estes sedimentos das suas circunstâncias específicas, e 

também certamente das suas subversões e das suas limitações,** aponta-nos 

noções estruturais de propriedade e pertença, governança e prosperidade, 

pedagogia e património, linguagem e transformação, com desempenhos diferentes 

dos que observamos hoje, embora sobre substâncias análogas. Na insuficiência de 

linguagem que não conseguimos ultrapassar, podemos avançar algo como: 

›› Propriedade consubstancia-se quando entes com grau elevado de 

coesão se relacionam intimamente com os meios frugais – e nunca 

totais – da sua autonomia. Na escala do Baldio, a propriedade realiza-se 

na relação entre a família e a casa/quintal onde ela dorme e cultiva quer 

a terra quer a sua coesão íntima.*** Colectivamente (internamente ao 

Baldio) a ideia de propriedade desaparece e é substituída por um sentido 

de pertença. “Pertencer ao monte” implica a consciência do ‘comum’ 

no qual livremente se quer habitar e para o qual se deseja contribuir. 

A propriedade preserva a integridade do ‘um’ perante a comunidade. 

A pertença preserva o ambiente e a prosperidade internos de uma 

comunidade perante si própria – trata‑se de uma coesão partilhada 

que não destitui os ‘uns’ que a partilham. 

›› Governança consubstancia-se na negociação em directo dos diferentes 

entes e interesses sobre o ambiente, os recursos, o território que é 

alcançável e proveitoso para a comunidade caso esta se organize. 

As inevitáveis desigualdades de facto e o risco das possíveis usurpações 

é balançado tanto pela ausência de titularidade sobre o que é 

importante e se sente de todos – ‘apenas pertenço se habitar e se 

trabalhar em’ – como pela negociação obrigatoriamente em directo da 

operação colectiva – ‘eu e o meu contributo serão uma evidência tida 

em conta no colectivo’. Os instrumentos de governação, da Assembleia 

à Vezeira, são entendidos e domináveis por todos, e não são sentidos 

como instrumentos de vigilância ou até de controlo – embora o possam 

ser – mas sim como concretizações de um compromisso voluntário, e 

ferramentas de fabricação da prosperidade de todos. 

*
Referimo-nos, obviamente, ao universo destas 
comunidades, cuja escala física e complexidade 
técnica é abarcável por todos os participantes. 
Recorrendo a Flusser (1998) podemos alegar 
que estas comunidades estão numa era prévia à 
máquina fotográfica, ou seja, numa era em que os 
dispositivos não são ainda “caixas-negras”.

**
Estamos cientes da omissão que fazemos de 
circunstâncias próprias de um meio rural peque-
no, fechado e possivelmente determinado por 
disposições morais resultantes em mecanismos 
de opressão ou de controlo da liberdade do ‘eu’ e 
do ‘outro’. Não estudámos estas circunstâncias e 
consideramos que elas pertencem a uma camada 
separável daquilo que estamos a concretizar 
– mesmo que com algum grau de idealização – 
como estrutura do ‘comum’.

***
Esta é a fronteira mais evidente. Em escala maior, 
existem fronteiras com outros baldios, faixas fluí-
das onde várias comunidade podem alcançar com 
o seu passo e colher sustento. Em escala menor, 
outras privatizações existirão no seio de cada 
família que é, para a comunidade do baldio, uma 
unidade específica.
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›› Pedagogia consubstancia-se em rituais de passagem, vividos em segredo 

ou compartilhados, mas certamente assentes na experiência quotidiana 

de uma pertença e de um compromisso nos quais se acredita e que 

se desejam. Gomes menciona como algumas crianças “começariam 

[o trabalho no tear] em forma de brincadeira e curiosidade às escondidas 

das mães”, o que é eloquente quanto ao desejo manifestado no 

colectivo.* A adesão a um quadro de saber, de praticar e de produzir 

não é sentida como limite à invenção de uma expressão própria mas 

sim como uma infra-estrutura que o permite, que o acolhe e que lhe 

dá sentido (dá sentido a fazer procriar o gado tanto como a inventar 

um novo padrão para tecer ou ter o prazer de executar um gesto). 

A evidência desse quadro torna legível o que é ou não ruptura, o que lhe 

é contíguo ou ampliação, tanto como o que dele implica uma exclusão ou 

um estreitamento. Há um sentido patrimonial nesse quadro-trampolim 

trabalhado, transmitido e desejado em comum, que está na mão de todos.

›› Linguagem consubstancia-se, em primeiro lugar, num conjunto das 

formas dadas pelo quotidiano, do qual se extrai sentido em forte relação 

com o fazer, o sustento e o estar em comunidade. Este primeiro nível é 

a estrutura que suporta, noutro plano, a contemplação, a relação com 

o desconhecido, com o mistério, com o que “está para além do monte”. 

A forma da casa e das ferramentas, o padrão de tecido, a nomeação 

das coisas e das práticas, os rituais de trabalho e religiosos, não contêm 

à partida em si a necessidade do seu questionamento ou inovação. 

No primeiro momento, são meramente operativas e repetidoras, o 

que não é sinónimo de superficiais ou vazias. Aliás, manifestam-se, na 

sua operatividade e repetição, promotoras de vida. A transformação 

– literalmente o ‘movimento das formas’ – opera-se na sua vivência 

temporal-histórica, nas urgências práticas e nas perguntas, formuladas 

ou não, que surgem no ‘caso a caso’, no viver e no fazer que ocorre 

individual, colectiva e circunstancialmente.** Ou seja, é o viver que impõe 

à linguagem a sua transformação e lhe dá sentido, e não o contrário. 

A legitimidade para a transformação, a sua drasticidade ou a sua 

subtileza, advêm do ‘viver em e com’, e este é conhecer e desconhecer, 

ambos individual e colectivamente. 

Neste correr, surte o ‘comum’ como a possibilidade de ocupação, feita 

colectivamente, de um espaço entre o patrimonial e o desconhecido de todos, 

através de uma ideia de linguagem que se reconhece simultaneamente como 

una e plural, comum e excepcional, perene e mutante.

*
O componente ‘desejo’ na pedagogia não nos 
parece de todo deslocado. Deseja-se aprender o 
que se deseja, e o que se deseja pode definir uma 
cultura, o espaço onde a pedagogia se exerce.

**
Duas concretizações: 
1) Os objectos e máquinas do tecer são muito 
semelhantes não porque isso seja imposto, mas 
antes porque todas incorporam as inovações e 
aperfeiçoamentos que a prática de todos foi pro-
porcionando. A ideia de patente como usurpação 
do saber em benefício próprio é entendida como 
prejudicial a todos e portanto ao próprio.
2) A romaria, que leva os habitantes da aldeia a 
outras paragens e ao encontro de outras comuni-
dades, é uma repetição ritual anual e simultanea-
mente uma viagem de perguntas e de abertura de 
horizontes, um ‘ver de longe e de fora, para dentro 
e para fora’ vivido individualmente e também 
partilhado com estranhos, como entendemos do 
relato de um habitante. 
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CRIAR

Etimologia e apuramento de sentido

A origem do elemento compositivo cria- é o verbo latino Creo (produzir, fazer 

brotar, fazer aumentar, fazer crescer, criar) também relacionado com Cresco 

(crescer). Até ao início do séc XX, alguns gramáticos defenderam a distinção 

entre ‘criar’ – alimentar, educar, fazer crescer – e ‘crear’ – “criar do nada 

(como faz Deus) ou inventar do nada (como fazem os artistas) – distinção 

cedo denunciada como arbitrária” (Houaiss, 2003), pelo que hoje o verbo 

‘criar’ aglutina aqueles sentidos. O étimo creo dá também origem à palavra 

recrear, no sentido de dar vida nova e reconfortar. O ‘criador’ é aquele que cria; 

‘criativo’ classifica o que – acto, actor ou produto – é manifestação do criar e 

das suas propriedades;* a ‘criação’ é o fazer e a obra do criar. 

Produzir – ‘conduzir para a frente’ na extracção directa do étimo – tal 

como alimentar, educar, crescer, fazer brotar, dar vida nova e reconfortar, 

concretizam o criar tido em continuidade, ao contrário do ‘criar do nada’. 

Mas a oposição é polémica, segundo o diccionário, que alega a arbitrariedade 

dos opostos. Alimentar, educar, fazer crescer, fazer brotar, dar vida nova, 

reconfortar, são de ordem natural. Concretizam-se como transformações. 

Criar do nada é da ordem do sobrenatural. Concretiza-se como magia. A lei de 

Lavoisier afirma: ‘na natureza nada se cria, tudo se transforma’. Neste sentido, 

a nova criança que nasce equivale à forma nova de um objecto funcional. Nos 

dois, a matéria-prima dos átomos e das moléculas, que percebemos como 

limitada, reforma-se num novo ‘um’ que não existia antes. No limite imposto 

pelas nossas percepções e conhecimentos, não é a matéria-prima, mas sim a 

sua organização, a forma, o sentido e as suas vivências que são novos. Até 

no caso – por exemplo – da invenção de um novo material super-condutor, o 

novo está na forma de recombinação dos átomos e na sua perfomatividade, 

e não nas partículas elas mesmas. E, sob o átomo, mesmo a descoberta do 

quark corresponde ao reconhecimento de uma pré-existência – ou a uma nova 

convenção sobre o que existe – que não era considerável ou observável antes.

Mas a forma nova – mesmo quando em proximidade, alimentada, educada, 

em crescimento, em transformação, observada – traz consigo quer a vertigem 

da incógnita que é a própria matéria e que, em limite, são as existências, quer 

algo de um nada que é o todo infinito das formas e dos seus sentidos possíveis 

ou despertáveis. O que o encadeamento das recombinações, reconhecimentos 

e cuidados do criar nos dá é, por um lado, o contacto com percepções, 

*
Num estado intermédio da investigação, colocá-
mos a questão da precisão terminológica a dar a 
este componente do nosso binómio de base. Optá-
mos primeiro por ‘acção criativa’ sem total convic-
ção. Quisemos fugir à conotação ‘divina’, ‘artística’, 
‘autoral’ que é conferida ao termo ‘criação’ pelo 
senso comum – obra do nada, magia do aparecer 
às mãos de um mago ou de um deus – em favor 
do termo ‘criativo’ como classificador das acções, 
das capacidades, das características ou até dos 
efeitos do criar. E fizémo-lo mesmo sabendo que o 
termo ‘criativo’ estabelece uma ligação indesejada 
com os universos hoje em voga das ‘indústrias 
criativas’, e também com a ideia do ‘criativo’ como 
aquele que age no mercado do criar.
Tal ligação é indesejada por ser distante das ideias 
que estamos a trabalhar. 
Quando falamos do criar, falamos em primeiro 
lugar de uma condição prévia à apropriação pela 
indústria ou pelo mercado, embora com eles 
inevitavelmente se vá relacionar quer por via das 
forças contextuais que condicionam o criar quer 
por via da real natureza das suas utilidades previs-
tas e imprevistas. Acabámos por nos fixar nos 
termos ‘criar’ e ‘criação’.
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performatividades e sentidos novos, e, por outro, o vislumbre de um imenso 

tudo-nada que não se conhece, ou seja, o acesso à performatividade do 

sem forma, sem linguagem, e que, na nossa condição limitada de ser e de 

compreender, pede uma. Por aqui se inventaram novos materiais, obras de arte 

e também mitos e formas de Deus. Na transformação reconhecível das formas, 

sucede o ‘milagre’, a iluminação, o pasmo e também o vazio que emana de 

cada forma nova, e que é o ‘ser porta’ para um desconhecido que o é por ser 

antes da forma e até da ideia. É um ‘não sei’ que é performativo por não poder 

já ser ignorado. 

Não obstante, cada forma nova é irremediavelmente um novo significante. 

Trazer e apreeder, nem que fora do nada, verte-se na condição de linguagem. 

Ora, propor, como fizemos antes (pág. 181), que “é o viver que impõe à 

linguagem a sua transformação e lhe dá sentido, e não o contrário” implica: por 

um lado, um conceito alargado de linguagem, que inclui todas as organizações 

do existente, físicas ou não, reconhecidas ou fabricadas, passíveis de sentido; 

por outro, a inevitabilidade de ‘viver’ uma pré-existência qualquer, desde o 

quark à emoção, desde a lei ao crime, desde a intenção à inconsciência, desde 

a obra ao ambiente, desde a comunidade ao corpo, desde a palavra ao som. 

É mergulhando nas urgências que o são no quadro de uma pré-existência, que 

se abre a porta para o pasmo, e que se chega à ideia ou, dito de outro modo, 

que se começa a resgatar ao todo-nada – que per-é, que per-acontece, que 

pode ser, pode acontecer – uma performatividade, um sentido e, enfim, a 

própria qualidade renovada de ser e acontecer. O criar em continuidade convoca 

o ir buscar ao nada, ou seja, o criar transcendendo, e este solicita o voltar a 

criar em continuidade, num loop em progressão no apreendido, ou seja, vertido 

em linguagem. Mas a convocação da transcendência não acontece por decisão 

arbitrária (‘com licença, vou ali transcender e volto já’) mas sim pelo tangível 

que se ultrapassa porque se vive, e nesse viver espoleta e recorta o loop.

Deleuze (Création, 1987) fala-nos do acto criador e faz antes de mais uma 

associação entre tal acto e algo que podemos classificar como disciplinas ou 

universos de criação: o filósofo cria conceitos, o cineasta criará algo que está 

comprometido com o processo cinematográfico. Deleuze não diz que o cineasta 

cria filmes, mas sim que uma ideia cinematográfica é-o na medida em que está 

comprometida com o processo cinematográfico (e então sente necessidade de 

saber o que define um tal processo). O compromisso estabelece-se com uma 

pré-existência – um pré-reconhecimento – da qual retira a sua operatividade 

específica e processual.* E, continua Deleuze, quando a ideia surge, a questão 

não é se ela é verdadeira ou falsa, mas sim se é importante, interessante e 

*
O que é uma ideia em design? Comprome-se com 
o quê? Com o que se compromete o designer no 
design? Com uma certa forma de? Uma certa parte 
de? Uma margem? Compromete-se de facto com o 
design ou com outras coisas? 
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bela, no cinema como na filosofia e na ciência. Ao secundarizar o verdadeiro e o 

falso, Deleuze resgata o ‘criar’ ao seu próprio fechamento numa operatividade 

imediata, conhecida e definitiva. O que define o ‘criar’ passa a ser o caminho 

para a substância, vivendo-a até transcender algo nela, pois é desse viver 

que emana a capacidade para perceber, eleger, concretizar, o importante, 

interessante e belo, liberto da pré-formatação que é a delimitação prévia, 

artificial e funcional não só das formas mas também do que as antecede, dos 

seus sentidos e dos seus julgamentos. 

“Criar uma criança é criar um criador”.44 A frase evoca metaforicamente todas 

as obras criadas, pois cada uma destas é inevitavelmente criadora: até a 

criação como mero reconhecimento, por exemplo do quark, ou de um padrão 

de liquens sobre um graffiti, ou de uma organização social, sendo criação por 

inaugurar uma percepção nova, faz do quark um criador potencial de formas, 

tal como faz dos liquens no graffiti um significante novo, e tal como dá vida 

nova a uma organização social. Mas implica um abandono, pois o ‘feito’ 

‘falará’ sempre por si. Em algum grau, o quark abandona o cientista, a imagem 

abandona o graffiti, o novo reconhecimento abandona a organização social 

que o precedeu. Recuperando a última citação como metáfora: no momento 

em que o filho se realiza enquanto criador, ele faz-se abandonar de algum 

modo pelo pai, ainda que esteja condenado a uma ligação substancial com ele. 

O ‘já criado’ é-o na medida em que se autonomiza e cria a sua própria urgência 

sobre o que é importante, interessante e belo, mesmo que isso se concretize 

num mero reconhecimento novo do já formado. Novo porque autónomo. 

O compromisso implicado no ‘criar’ é o de – em maior ou menor grau, com 

diferentes qualidades possíveis – fabricar uma autonomia de relação entre 

forma e substância. A proposta implica: por um lado, que o ‘criar’ não é um 

feudo do ‘criativo profissional’, mas antes algo de transversal ao humano, que 

se concretiza no viver do tangível e do transcendente implicados na substância 

das suas actividades; por outro lado, que há sempre uma ligação umbilical, 

ainda que parcial, prévia e póstuma, a uma qualquer pré-existência, que o é 

também enquanto linguagem;* por outro lado ainda, que o criar, ao inaugurar 

uma via autónoma entre forma e substância, transcende e transforma – 

primeiro em ideia – o que, da existência, escapara à linguagem, ou seja, 

escapara à imagem anterior da substância. E, dessa via autónoma, interessará 

ao ‘comum’ – como à Filosofia, ao Design, à Ciência, à Nação – o que nela se 

mostrar importante, interessante, belo, e urgente no crescimento do ‘comum’ – 

como da Filosofia, do Design, da Ciência, da Nação.

44 Canha, João. Em conversa informal com o investigador sobre o termo ‘criar’ no início de 2017.

*
Cinema-filme, cinema-imagem-movimento, cine-
ma, filme, movimento, imagem, são nomeações 
que implicam lidares diferentes, inevitavelmente 
parciais, inevitavelmente linguísticos, inevitavel-
mente concretizadores, inevitavelmente transfor-
madores, do substancial a que tentam aceder. 
Substância é, por definição, infra ao sujeito e à 
linguagem, de algum modo imune a eles, antes de 
mais por neles não caber.
O cinema não escapa à ideia de conceito, e a filo-
sofia não escapa à ideia de movimento.
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No processo do criar, podemos ver o viver como um alimentar e germinar, 

a ideia como um fazer brotar, a linguagem como um educar e fazer crescer. 

E podemos ver o produzir – o ‘conduzir para a frente’ – como um desbravar 

e um abandonar, um reconhecimento novo que, mesmo reproduzindo, 

nos aparece como um ‘criar do nada’, mágico, que revela um importante, 

interessante, urgente e belo contornado na sua autonomia tangível. É no 

momento do abandono que o criar se refunda, harmonizando o transformar 

e o transcender, harmonizando o que antecedeu com o que, de algo, já não 

se pode ignorar. O compromisso implicado no ‘criar’ contém em si uma 

condenação e uma libertação. Compromete‑se a viver para abandonar, 

e o abandono pode ser mais ou menos radical, mas nunca total. É uma 

dobra – e não uma cisão – mais ou menos vincada, aplicada, comprometida 

em substâncias de um magma que avança na sua própria deformação e 

desgaste. Pereniza‑se numa morte que, assim, consecutivamente, nunca o é 

de facto, em definitivo. Na verdade, queremos vê‑la como vida.

Campo e condições do criar

Tal como no ‘comum’, entendemos que o ‘criar’ implica a perenização do seu 

campo e das suas condições. O abandono exige a continuidade do acto de 

abandonar, e o compromisso com as substâncias é ponto de partida para 

novas autonomias, que germinam e transcendem no infra ou supra-linguístico. 

O campo e as condições – que são tanto do criar como do criador como da obra 

– serão então as necessárias para que tal aconteça num ciclo fértil. Ensaiamos 

agora algum esclarecimento sobre o que podem ser um tal campo e tais 

condições.

Escapar ao controlo, ouvir as urgências, resgatar o espaço de luta

Deleuze avança propondo que “uma ideia não é da ordem da comunicação”, 

alegando que comunicação é a transmissão de uma informação, e que 

informação é um conjunto de palavras-de-ordem. Nas palavras aproximadas 

do autor, “a comunicação apresenta-nos aquilo em que devemos acreditar ou 

que, mesmo não acreditando, nos faz comportar como se acreditássemos”. 

Alega, pois, que informação e comunicação formam um sistema que impede, 

que se sobrepõe, às autonomias, compromissos, desejos próprios. Para o autor, 

a ideia – a criação – será mais da ordem da contra-informação, quando esta 

se torna acto de resistência a tais impedimentos, e acrescenta que essa será a 

ligação entre a arte e a luta dos homens.* 

*
1) Deleuze passa a referir-se à arte e à obra de 
arte. São definições que não queremos aqui 
aprofundar ou abarcar. Não obstante, por via de 
Deleuze e de outros autores que referenciaremos, 
recorremos ao universo da arte como sendo o de 
uma procura radical da especificidade do criar. 
Deste recurso visamos extrair características 
transversais de tal especificidade.
2) O autor recorre à Resistência Francesa da 
Segunda Grande Guerra para se aproximar a esta 
significação e ao conceito de ‘contra-informação’. 
A contra-informação liga-se ao criar quando e se 
se constitui como acto de resistência, e não quan-
do se concretiza como instrumento de controlo.
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Por seu lado, Beuys, durante um debate/performance/obra na qual defendia, 

precisamente, “mais criatividade para o ser humano”, refere-se a um novo 

modelo de escola, e afirma: 

O que apresentamos aqui é um modelo de um centro de informação. 
Interessa‑nos que nos próximos tempos surjam tantos centros de informação 
quanto possível, centros de informação que funcionem como escolas (…) 
para a liberdade, a democracia e o socialismo. (Beuys, 2011, p.66)

Em Beuys, os conceitos de comunicação (antes de mais a praticada no próprio 

debate) e de informação (defendida no modelo proposto como alimento de 

liberdade) não correspondem certamente ao sistema de controlo alegado por 

Deleuze. Em Beuys, percebemos que a condenação à pré-existência – que o é, 

inclusivamente, no comum e na forma de linguagem – condena-nos também à 

informação e à comunicação, e que, por isso, ela tem que ser integrada no criar. 

É a necessidade de resgatar o ‘criar’, de o libertar, que une os dois autores: 

Deleuze separa a ‘ideia’ da intenção de a informar ou comunicar, pois uma tal 

intenção é potencialmente cerceadora do germinar próprio e do criar futuro de 

outros; Beuys defende um tipo de informação que se concretiza na capacidade 

e acesso críticos, de todos, à pré-existência, ao ambiente do criar no seu todo.

Poderíamos alegar que Deleuze é, ele próprio, no momento em que comunica 

os seus conceitos, um controlador. Mas o que lemos na proposta deste autor é 

que a ideia precede a sua comunicação, ou seja, que quando se agarra a ideia 

ainda não está em causa a sua comunicação, mas sim o compromisso, que é 

de quem o toma e da ideia, com a sua substância. O que se diz não substitui 

o que se viveu e pensou, e a condenação ao acto de comunicar não impõe a 

determinação dos termos, mas sim o seu acolhimento como chaves ou pistas 

para a o que lhe subjaz, antes e depois. 

Poderíamos alegar que Beuys pretendia substituir um sistema de controlo por 

outro. Mas lemos, antes, que Beuys estava a tentar uma qualidade do ambiente 

e uma forma de comunicar que anula a possibilidade do controlo. Uma qualidade 

de ambiente na qual fosse possível criar em combate, combater mediante o agir, 

fazer do comunicar uma acção que é propositiva mas não visa o controlo. Um tal 

ambiente implica cuidar do ‘como se comunica’, o que é o mesmo que dizer que é 

necessário procurar regras novas sobre como viver em comum. 

Deleuze não concebe informação fora do sistema de controlo. Beuys sim. 

Beuys não concebe o criar fora do agir. Deleuze sim. Para Deleuze, transcender 

concretiza-se em aceder à ideia independentemente da sua comunicabilidade. 
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Para Beuys, transcender concretiza-se em elevar a existência pela forma. 

Mas nem Beuys nem Deleuze concebem o criar dentro de um sistema de 

controlo, e nem um nem outro concebem o criar fora do compromisso com 

uma pre-existência, ou com uma substância que em Deleuze é, por exemplo, 

o cinema, e em Beuys é o agir na organização social pela arte. Ambos apelam 

à transcendência que é viver estas substâncias na sua pré-subjectividade e 

nesse terreno criar. Isto implica dois abandonos: o primeiro, é o de viajar da 

pré-existência conformada para a sua substância. O segundo é o de viajar 

desta para as suas subjectividades, formas e, enfim, a sua ‘comunicação’, 

tendo a ideia como um condutor que resiste (à linguagem). Em ambos uma 

luta. Neste processo, no seu cerne e coerência, temos a necessidade de manter 

a possibilidade destas viagens, lutas e abandonos. Temos a necessidade de 

manter a possibilidade de profanar e de sacrificar.* 

Quando Deleuze (1987) alega que “todos nós sabemos (…) a informação 

é um conjunto de palavras de ordem” coloca-se na posição do desiludido 

com a fragilidade da organização social que Beuys quer combater. O “todos 

nós sabemos” induz um fechamento, pois sugere abdicar, por exemplo, da 

possibilidade de transcender numa ideia comprometida com o ‘informar’. 

Este assomo simultâneo de resignação e fuga ao que existe (existiu, existirá) 

dá força e importância à posição de Beuys. Por seu lado, o abraço a teorias 

e ideologias que Beuys explicita fragiliza o seu vínculo de partida – “cada 

homem um artista”. Os -ismos evocam o controlo pela palavra-de-ordem e 

reforçam a importância da alegação de Deleuze. 

As posições parecem-nos, pois, complementares. Quando Beuys prossegue 

afirmando que “a capacidade que cada qual tem neste momento é a que tem 

de causar efeito” (Beuys, p. 72) apela a que a urgência de cada um se concretize 

na sua autonomia, assumindo inevitavelmente uma parcialidade e uma 

imperfeição. Esta autonomia é de algum modo equivalente àquela entre a ideia 

e a sua comunicação. Podemos descrevê-las como a emancipação e condenação 

simultâneas em relação à forma. Une-as o apelo a um compromisso emancipado 

com o urgente, o importante, o interessante, e possivelmente também o belo, 

mas um belo de algum modo ‘amorfo’, ou seja, cuja potência e performatividade 

escapa à forma embora dela dependa e dela se extraia. E é o modo como este 

compromisso se concretiza, ou não, no comum, em linguagem, que faz emergir, 

ou não, um sistema de controlo, um cercear das autonomias. 

Em ambos os autores, a bitola do verdadeiro e do falso, como do bem e do mal, são 

remetidas não para a avaliação da conformidade com as ordens existentes, mas 

*
Abordaremos estes termos em seguida, em 
Dispositivo.
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sim para a continuidade e universalidade das condições do criar, que se garantem 

na relação crítica e autónoma, de cada ente, entre essas ordens e as urgências que 

eclodem – em cada um dos humanos e em cada uma das suas recombinações – do 

contacto com as substâncias com as quais decidem comprometer-se. 

Em sumário exemplificativo e metafórico, voltamos ao termo educar como 

significado do criar, para evidenciar uma tensão: se ele significar a comunicação 

de palavras de ordem, trata-se de moldar em forma velha um potencial de 

forma nova; se ele implicar a possibilidade do abandono e da transgressão, 

trata-se de alimentar a autonomia para resistir e assim aumentar as 

possibilidades de vida. No primeiro caso, a pedagogia – a metodologia do 

desejo – domestica sem remédio essa componente ‘desejo’, intrínseca à 

criação, ao salto em frente; no segundo, a pedagogia acalenta essa mesma 

componente, na sua forma nova e na sua fertilidade próprias. No momento em 

que a linguagem se torna informação e comunicação, tal como no momento 

em que uma acção urgente se torna um modelo, é a possibilidade de abandono 

aos desejos do porvir que se arrisca perder, na forma de um regime que, por o 

ser, priva da forma nova. É que um regime, para garantir a sua manutenção, 

tende a obstruir as viagens para fora de si, para as substâncias que o precedem 

e para as formas que lhe podem suceder, ou seja, para o abandono de si. 

Abafam o criar autónomo, tal como a linguagem fechada anula o comum. 

O ‘truque’ do modelo de Beuys é assumir em si a predisposição para um 

abandono. O ‘truque’ da proposição de Deleuze é sacralizar a ideia e mantê-la 

fora da economia da comunicação. Ambos visam alimentar e perenizar o ‘criar’, 

por o sentirem em risco.

À alegação aqui parafraseada de Deleuze – ‘uma ideia é da ordem da 

contra-informação, e essa é a ligação entre a arte e a luta dos homens’ –, 

acrescentamos: esta é uma ligação entre o criar e o comum. O homem comum 

cria – resiste, luta – comprometido com o comum, para o perenizar. E o que 

cria o homem comum que somos todos nós? E a resposta poderá ser, usando 

a formulação de Deleuze: uma ideia ou uma criação do homem comum é 

algo não necessariamente verdadeiro ou falso, mas certamente importante, 

interessante, belo e comprometido no processo do comum. Então, sentimos 

necessidade saber o que define um tal processo; então, precisamos de viver 

o comum na sua tangibilidade e, a partir dela, a sua transcendência; então 

precisamos que a linguagem que emana da criação se harmonize no comum.

Quando antes demarcámos o comum e o público, entendemos o público 

como um regime, uma privatização do comum, por requerer a palavra 
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fechada, definitiva, mesmo que no termo certo de uma qualquer legislatura; 

e entendemos que o comum requer uma linguagem disponível para 

fertilizar e morrer no comum, a termo incerto. Hoje, no público, vive-se uma 

pré-determinação. No comum, requer-se apenas a incorporação de uma pré-

-existência. Esta – e não aquela, pela sua própria definição – pode acalentar-se, 

transformar-se, transcender-se. O estatuto de lei anula a operatividade 

autónoma no comum, tal como a oposição verdadeiro-falso retira validade à 

transgressão intrínseca ao criar, no qual se privilegiam o urgente, o importante, o 

interessante, o belo. Propomos que o comum é o campo alargado do ‘criar’, e que 

as condições do criar são coincidentes com aquelas da existência do comum. 

Autonomia e Crítica como componentes para o criar

Em nosso entender, Rodrigues Lopes (2015) fala-nos do mesmo tipo de ligação 

criar-comum, e contribui também para desfazer a primeira aproximação que 

fizemos ao termo ‘criação’, quando colocámos a hipótese de este se afastar do 

comum por via do artístico e do divino (ver nota pág. 182): 

Fazer arte é uma das maneiras de aprender a viver, desfazer‑se de si como 
sujeito (…) num movimento de aproximação aos outros (…) condição 
instável, inacabada, interpelativa. (…) Não há uma educação pela arte, 
mas sim uma educação para a crítica, que é por isso mesmo educação para 
a arte. (…) Que a crítica seja feita por todos não implica que todos tenham 
que escrever textos críticos, mas sim que as obras de arte se dirigem ao 
outro, qualquer outro, enquanto próximo, pobre, aquele que não tem a 
palavra mas é nela que é humano, e não existe sem pensar, interpretar, 
avaliar, decidir. (Rodrigues Lopes, 2015).45

Estes ingredientes impelem-nos para uma ligação profunda entre ‘criar’ e 

‘autonomia’: são alimento e resultado uma da outra, num ‘fazer crescer’ das 

capacidades e das condições para ler, pensar, articular, interpelar por meios 

próprios, concretizados como crítica – ou resistência – no terreno do comum. E, 

de facto, o divino e o artístico parecem aqui contraproducentes, se vistos como 

fulanizações e privatizações do criar, como algo que subalterniza o homem 

comum, ao retirar-lhe a legitimidade para, também ele, perguntar e relacionar-se 

em directo com ‘o que pode ser’, com as substâncias e o seu desconhecido. 

O texto de apresentação da conferência Autónoma em que participámos 

afirmava:

The autonomous society – the way I conceive it – is a society that very 
well knows that there is no transcendence, that there is no transcendent 
source of laws and institutions, that there is no afterlife. It is a society 

45 As citações podem conter imprecisões dadas as condições em que se pode esboçar a transcrição..
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whose members know that whatever there is to be done, they have to do 
it themselves and to offer this to themselves and the community. It is a 
society that knows that itself creates its institutions and laws. And this 
very fact allows it to exist as autonomous society, in the same way as it 
allows its members to exist as autonomous individuals within this society.46 *

A afirmação corrobora tanto a ligação entre ‘criar’ e ‘autonomia’, como 

também a transversalidade do acto de criar – que aqui inclui criar leis e 

instituições – como ainda a urgência de concretizar uma tal transversalidade 

em práticas, num corrente operativo. No entanto, Castoriadis parece tomado 

pelo mesmo incómodo que sentimos nas ideias de divino e de arte, mas que 

agora estamos disponíveis para rever. Se se trata de reconhecer e cultivar 

a autonomia de todos na relação com o desconhecido, então podemos 

dizer, em lugar de “não existe transcendência”, algo como ‘a relação com 

a transcendência não é exclusiva nem de Deus, nem do Artista, nem do 

Legislador, nem dos ministros formais de tais sujeitos míticos mas afinal 

mutáveis’. Etimologicamente, transcender remete para subir, passar, 

atravessar, ultrapassar, transpôr (Houaiss 2003). De algum modo, esta raiz é 

traída pelos significados adquiridos e que remetem para a exclusividade aos 

mais capazes, para a distância sacra, para a inacessibilidade auto-imposta, 

resignada. Do que trata a palavra é de um movimento para uma elevação, 

para um crescimento, para um ‘ainda não alcançado’, para um desconhecido 

que é diferente em cada ente, tal como o é a viagem de incorporação colectiva 

de um tal movimento. 

O humano – cada humano – é criador na medida em que ganha a sua 

autonomia crítica face ao que existe e vive, o que passa por, de algum modo, 

ganhar o direito à palavra, mesmo que a não diga. Por sua vez o artista como 

comprometido radicalmente com o criar, assume a incumbência da pedagogia 

do ‘criar’, do ‘comum’, e de linguagens possíveis para uma harmonização 

colectiva – mas autónoma em cada ente – no que se desconhece. Aqui se 

reforçam o pensamento e a acção de Beuys e também de Deleuze. 

Ambiente do criar de todos

Na nossa interpretação, Rodrigues Lopes também nos fala da urgência de 

um tal movimento de autonomização generalizado, cultivado no todo social, 

quando se refere a um estado instável, inacabado, intrepelativo, crítico, que 

não é restrito ao desempenho especializado, antes pertence ao desempenho 

pleno do humano. Pensamento próximo exprime Deleuze:

46 Castoriadis, Cornelius. http://www.autonoma.gr/

*
Nota de tradução:
A sociedade autónoma – tal como eu a concebo – 
é uma sociedade que sabe muito bem que não há 
transcendência, que não existe uma fonte trans-
cendente de leis e instituições, que não existe vida 
depois da morte. É uma sociedade cujos membros 
sabem que tudo o que há para ser feito, tem que 
ser feito por si próprios e oferecer isto a si mesmos 
e à comunidade. É uma sociedade que sabe que 
é ela mesma que cria suas instituições e leis. E 
esse facto permite-lhe existir como sociedade 
autónoma, da mesma forma que permite aos seus 
membros existirem como indivíduos autónomos 
dentro dessa sociedade.
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Les plus grands artistes (pas du tout des artistes populistes) font appel à 
un peuple, et constatent que ‘le peuple manque’: Mallarmé, Rimbaud, Klee, 
Berg. Au cinéma, les Straub. L’artiste ne peut que faire appel à un peuple, 
il en a besoin au plus profond de son entreprise, il n’a pas à le créer et ne 
le peut pas. L’art, c’est ce qui résiste: il résiste à la mort, à la servitude, à 
l’infamie, à la honte. Mais le peuple ne peut pas s’occuper d’art. Comment 
un peuple se crée, dans quelles souffrances abominables? Quand un peuple 
se crée, c’est par ses moyents propres, mais de manière à rejoindre quelque 
chose de l’art (…) ou de manière que l’art rejoigne ce qui lui manquait 
(Deleuze, 1990, p.235)*

A diferenciação entre artista e povo não nos aparece como palavra-de-ordem 

ou declaração de exclusividade do ‘criar’, mas antes como o reconhecimento de 

uma reciprocidade em insistente vazio no terreno transversal do ‘criar’. Foi o 

que entendemos antes também de Rodrigues Lopes e agora de Oliveira Júnior: 

aposta na criação, no exercício da vida como criação constante, como 
construção em trânsito quando nos abrimos ao Fora que nos afeta. (…) 
apostar no Fora como maneira de (nos) inserir no mundo (como) forças 
criadoras desse mesmo mundo (forças que tornariam sensível o ainda 
insensível nas experiências)?47

Nas palavras de Rodrigues Lopes, isto implica uma transformação social. 

Reforçamos dizendo que implica uma transformação em cada ente social 

enquanto proponente e intérprete no comum, finalmente ciente de que, 

apesar da aparente condenação à informação enquanto uma organização de 

palavras-de-ordem e à comunicação enquanto o dispositivo da sua difusão, 

não pode prescindir de tratar nem da autonomia da sua ideia, nem da 

legitimidade e dos termos do seu lançamento no comum. Evocamos de novo 

Castoriadis para reforçar que uma pré-existência não é uma pré-determinação. 

A primeira abre caminho para o substancial. A segunda fecha-o em fabricações 

cerceadoras da legitimidade dos acessos de todos. Neste sentido propomos: 

‘dizer’* é um ritual que apela para a vivência colectiva das substâncias e, nesse 

sentido, existe emancipado da sua forma; quando este ritual se institui – como 

substituto e clausura dessas mesmas substâncias – trai a própria substância 

do ‘dizer’ e do que é ‘dito’. No ritual, é possível uma aproximação – colectiva? – 

simultânea e emancipada à ideia, à linguagem e à substância. A instituição visa 

controlar uma tal aproximação, submetendo o ‘criar’ à eficácia da repetição 

do que se alega como provado e/ou mais sedutor, em geral em nome da 

sobrevivência e apresentando-se como garante do bem comum – é mecanismo 

de controlo do criar e portanto cerceador do homem pleno. O ritual implica 

uma per-disposição; a instituição – e um ritual pode ser institucionalizado 

47 Oliveira Junior, W. M.. Apostar no Fora, no Intervalo, na Experimentação. Documento não publicado, partilhado pelo investigador.

*
Nota de tradução:
Os maiores artistas (mas não de todos os artistas 
populistas) apelam para um povo, e constatam 
que ‘falta o povo’: Mallarmé, Rimbaud, Klee, Berg. 
No cinema, os Straub. O artista não pode senão 
apelar a um povo, ele precisa dele no mais profun-
do do seu empreendimento, ele não tem que criá-
-lo e nem pode. A arte é aquilo que resiste: resiste 
à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha. Mas 
o povo não pode cuidar da arte. Como é que um 
povo se cria, em que sofrimentos abomináveis? 
Quando um povo se cria, é pelos seus próprios 
meios, mas de modo a juntar alguma coisa da arte 
(...) ou então de maneira a que a arte encontre o 
que lhe faltava.

*
Usamos aqui a palavra ‘dizer’ como simbólica de 
todas as traduções em linguagem dos movimen-
tos de emancipação.
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– impõe uma pré-disposição. Um ambiente compatível com o ‘criar‑comum’ 

tem em si implicado um compromisso com o ritual da sua própria crítica e 

transcendência. É um anti‑regime, consciente de si e comprometido com o 

seu próprio abandono, e nesse sentido criador de criadores.

É oportuno recuperar a ideia de Lakatos (1999, p.10) para lhe estabelecer uma 

condição prévia: para criar – no comum, como na ciência, como na arte – antes 

de “especificar as condições em que um indivíduo está disposto a desistir da 

sua posição” será preciso exigir as condições em que um indivíduo, um cientista, 

um artista, podem de facto criar no comum, na ciência, na arte, porque se não 

propuserem, se não tiverem espaço em transversalidade e em continuidade 

para as ideias que transcendem, não poderão nunca desistir e, principalmente, 

não poderão nunca sentir essa desistência como uma resistência e uma entrega, 

um abandono comprometido no comum, uma dupla dádiva.

Propomos: o criar – que precede a arte no humano tal como o conceber 

precede a filosofia, tal como o articular das constatações precede a ciência 

– é elemento de resistência, é arma para a luta comprometida à qual faltará 

sempre o povo, porque criar implica, precisamente, transcender, mover-se da 

linguagem que existe para o que não tem nem existência, nem linguagem e 

então nem povo. A utopia é a de que o povo – nós, um dia – se compromete 

na transcendência, ou seja, está apetrechado para lutar exercendo o acordo 

subliminar das linguagem possíveis do porvir, em contínuo, em comum, cada 

um na sua especificidade. O artista comprometendo-se com a arte, o filósofo 

com os conceitos, alguém com algo, o homem comum com o processo do 

comum, mas sabendo que o artista e o cientista são homens comuns. Nesse 

dia utópico, nem o artista nem o povo estarão tão preocupados com a falta 

de povo. O “pobre, aquele que não tem a palavra mas é nela que é humano” 

(Rodrigues Lopes) não se presumirá pobre: nem de linguagem, nem de 

palavra, nem do que ‘dizer’, pois a sua autonomia é exercida num terreno que 

escapa ao proferir.

O diccionário Houaiss (2003) oferece-nos duas definições filosóficas de 

transcendência: no kantismo, será a “qualidade apresentada pelas ideias 

que, embora pertencentes ao âmbito da especulação racional humana, 

caracterizam-se por ultrapassar os dados oferecidos pela experiência, 

sendo por isso inapropriados para o conhecimento”. Na fenomenologia e no 

existencialismo, será a “acção por meio da qual a existência humana ultrapassa 

a sua realidade imediata, alcançando o mundo objectivo, a temporalidade 

inaparente (o passado e o futuro) e a liberdade”. A primeira definição retrai-se 
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perante o desconhecido. A segunda abraça-o. Neste sentido, estamos mais 

interessados na segunda. A primeira não estabelece expectativas sobre o 

desconhecido. A segunda sim. Neste sentido, estamos mais interessados 

na primeira. Na combinação das duas, interessa-nos que o criar – como 

concretização do movimento de transcender e concretizar em luta – se torne 

operador consciente e partilhável nas mãos de todos, cada um comprometido 

com a sua substância. 

Estado de indagação

Em nota final: o que fica para já por desenvolver é o sentir – que arriscamos 

partilhar com os autores citados – dos riscos que hoje assolam as condições 

do criar. Este sentir promove uma urgência, pede que se faça algo. Esse 

algo passará, propomos, por dar valor e operatividade, em contínuo e 

colectivamente, ao ‘estado de indagação’ que definimos na nossa posição de 

investigação. ‘Estado de indagação’ como componente essencial da existência 

humana, força motriz de transcendência, proposição, realização, transformação 

e, em última instância, de dignidade existencial individual e colectiva. É do 

estado de indagação, ou graças a ele, que emerge a criação, o descoberto, e 

podemos dizer que tanto a investigação como o acto ‘criativo’ são já obra 

em si enquanto operação gestacional antes de qualquer concretização 

em forma, objecto, artificialismo, operatividade funcional. É o ‘não‑sei’ 

performativo que, no entanto, é precedido e condicionado pelas condições em 

que opera e se precipita. E estas condições, hoje, aparecem‑nos mais como 

pré‑determinações estéreis do que como pré‑existências cujas substâncias 

nos são acessíveis para novos abandonos. Estas condições desconsideram a 

indagação como obra em si. Ou seja, embora falem do criar e da criatividade, 

recusam absurdamente o valor da pergunta.

DISPOSITIVO

Enquadramento e pertinência do termo

O termo desperta-nos para as artificialidades ou mecanismos produzidos pelo 

homem e destinados a organizar ou produzir num determinado sentido. Ora, 

se tomarmos das ciências naturais, que a natureza do humano se transforma 

historicamente por via da sua interacção com o seu ambiente, e que o homem 



194

tem a capacidade para influenciar ou determinar conscientemente o seu 

ambiente natural e artificial, então o homem é ele próprio máquina que se 

transforma a longo prazo por via da sua auto-organização e produção. 

Separo as coisas entre natureza e artifício, sendo que ponho o homem 
simultaneamente na natureza e no artifício. 48

Então, ter a consciência dos componentes natural e artificial do homem, 

mesmo que não consigamos distingui-los exaustivamente, ajuda-nos a 

perceber como nos conduzimos enquanto espécie ou ser colectivo, o que 

torna pertinente ler o que é que do artificial e do natural se vai incorporando 

ou transformando a natureza – humana e não humana – em loop. Ou seja, 

se tivermos em conta que a acção geral da natureza, incluindo a humana, 

transforma a própria natureza, devemos investigar como é que o homem 

está a interferir nessa transformação, e, nomeadamente, em que é que esse 

‘como’ se constitui como harmonia ou conflito entre o que se opera e o que se 

procura, ou declara procurar, para o ‘ser’ específico e ambiental, em termos de 

uma condição presente e futura. Parece-nos importante recordar esta alegação 

simples porque ela parece-nos hoje relativamente deturpada, ofuscada, de 

algum modo tomada por um operar disléxico que se apodera de uma ontologia 

do presente e do futuro para não a cumprir, pois ignora ou omite as incidências 

mais profundas e estruturais do seu operar neste processo de transformação 

a longo prazo, em favor de condições imediatas do individual, do social e do 

ambiental. Foi esta percepção que nos fez trazer o termo ‘dispositivo’ para esta 

investigação, no sentido de discernir com maior precisão as falhas, falências, 

logros que podem estar inclusos em toda a nossa máquina humana da qual o 

design faz parte. Em termos metodológicos, a introdução do termo ‘dispositivo’ 

visa, numa primeira instância, ajudar a discernir operatividades, condições e 

consequências implicadas no binómio ‘criar - comum’.

Apuramento de sentido: dispor como natureza e como civilização

Agamben (2007) oferece-nos um texto que ultrapassa a dimensão 

etimológica* para nos trazer uma genealogia filosófica e teológica do termo. 

Dispositivo é, primordialmente, a consequência imediata de uma cisão que 

está na base do próprio processo de ‘hominização’: ao reconhecer coisas, e ao 

reconhecer-se, o homem ganha a possibilidade de as (se) controlar, de as (se) 

governar, de as (se) ordenar, antes de mais nomeando-as, (nomeando-se), o 

48 Mendes, Manuel. Recolha, de memória, de proposição feita em conversa, em Agosto de 2015.

*
O termo latino dispono significa pôr em ordem, 
arranjar, compor, regular, resolver, determinar, 
administrar, governar. Dos significados possíveis 
do termo dispositivo retivemos: “que prescreve, 
que ordena (…) aquilo que dispõe; por norma 
preceito, artigo (…) disposição particular das 
diferentes partes de uma máquina (…) conjunto 
de acções planeadas e coordenadas, implantadas 
por uma administração, visando algo; trecho que 
contém aquilo que se decide numa lei, declaração 
ou sentença (…) formação de uma unidade de 
combate.” (Houaiss 2003). 
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que nos sugere a linguagem como o primeiro dos dispositivos (Agamben, 2014, 

p. 31). E a cisão operada pelo reconhecimento-linguagem-dispositivo abre a 

possibilidade – e a necessidade, e a urgência – de usufruto do ser enquanto 

‘separado’, apreendendo e subjectivando um desejo de bem-estar que se 

recorta na relação com os dispositivos: 

Il y a donc deux classes: les êtres vivants (ou les substances) et les 
dispositifs. Entre les deux, comme tiers, les sujets. J’appelle sujet se qui 
résulte de la relation, et pour ainsi dire, du corps à corps entre les vivants 
et les dispositifs. Naturellement, comme dans l’ancienne métaphysique, les 
substances et les sujets semble se confondre, mais pas complètement. Par 
example, un même individu, une même substance, peuvent être le lieu de 
plusieurs processus de subjectivation: lútilisateur de téléphones portables, 
l’internaute, l’auteur de récits, le passionné de tango, l’altermondialiste, etc. 
(Agamben, 2007, p.32)*

Mas, o homem, ao separar-se e ao assumir o próprio governo, instaura 

uma prática efectivada que, inevitavelmente, condiciona a sua pertença ao 

natural e, logo, a sua condição de ser livre enquanto natural. Instaura-se um 

paradoxo, percipitado nas oposições entre natureza e positividade, liberdade 

e condicionamento ou, generalizando, na resolução da relação entre os 

indivíduos e o elemento histórico.* 

Tanto Agamben como Hegel (e deste último apenas consideramos a leitura 

que dele nos faz Agamben a este propósito) recorrem ao elemento religioso 

para prosseguir numa explicação. Hegel opõe a religião natural à religião 

positiva (ou histórica): na primeira, está uma relação directa entre a razão 

humana e o divino, sendo que no divino vemos o que na condição do ‘ser’ 

escapa a qualquer arranjo lógico ou comando organizado; na segunda está um 

conjunto de crenças organizadas e ritos que normalizam uma tal relação para 

a impor desde fora, externalizada, à comunidade dos humanos. É relevante, 

nesta dialética, o facto de o conceito ‘razão’ ser colocado do lado da natureza 

e da liberdade, e não no pólo oposto da positividade, do condicionamento, da 

história, do dispositivo. Em alguma dimensão, o ‘dispositivo’ é – na esfera do 

religioso mas também na do social como propõe Agamben – irracional, na 

medida em que contrariar ontologicamente a natureza. Em sentido contrário, 

a razão deveria ultrapassar as dimensões do prescritivo, do lógico e do 

conhecido, mesmo quando se dedica a estabelecer uma operacionalidade, uma 

praxis, e um usufruto da “riqueza concreta da vida”. Agamben lança o termo 

oikonomia – que, do grego, significa ‘governo da casa’ – e a sua adopção 

entre os cristãos para definir a Trindade de Deus: Deus enquanto ser é um só, 

mas enquanto economia – governo providencial do mundo – é trino. Esta é 

*
Nota de tradução:
Portanto, existem duas classes: os seres vivos (ou 
substâncias) e os dispositivos. Entre os dois, como 
terceiros, os sujeitos. Eu chamo sujeito àquilo que 
resulta da relação e, por assim dizer, do corpo-a-
-corpo entre os vivos e os dispositivos. Natural-
mente, como na metafísica antiga, substâncias e 
sujeitos parecem confundir-se, mas não completa-
mente. Por exemplo, o mesmo indivíduo, a mesma 
substância, pode ser o lugar de vários processos 
de subjectivação: o utilizador de telefones portá-
teis, o internauta, o autor de relatos, o apaixonado 
pelo tango, o alter-globalista, etc.

*
É Agamben que fala destas oposições na sua 
genealogia: Hegel procede a uma tentativa de 
reconciliação daquelas oposições; Foucault inquire 
“os modos concretos pelos quais as positivida-
des – ou os dispositivos – agem no interior das 
relações, nos mecanismos e jogos de poder” 
(Agamben, 2007)
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uma herança algo esquisofrénica da civilização com ascendência cristã. Nas 

palavras por nós traduzidas de Agamben: 

a fractura que os teólogos tentaram evitar e reprimir em Deus no plano do 
ser [para que se mantivesse Um] deveria reaparecer sob a forma de um 
corte que separa Deus ser e acção, ontologia e praxis. A acção (a economia 
mas também a política) não tem qualquer fundamento no ser (Agamben, 
2007, p.25). 

O autor prossegue indicando que o termo latino dispositio herda e refere esta 

fractura. No nosso entender, Agamben, ao propor esta herança esquizofrénica, 

visa evidenciar algo que também lemos no pensamento de Hegel: a condição 

do ‘ser’ – que escapa a qualquer arranjo lógico e a qualquer comando 

organizado – e também o ‘agir’ – que viabiliza a expressão e a continuidade 

do ‘ser’ – foram apropriados e são comandados através de dispositivos 

que, como a religião positiva referida por Hegel, se concretizam em crenças, 

escritas e ritos instituídos, destinados a organizar o ‘ser’ natural enquanto 

peça da economia, do governo da casa. Quando Agamben prossegue falando 

do sagrado, do profano e dos seus rituais de transferência – sacrifício como 

transferência do profano para o sagrado e profanação como transferência do 

sagrado para o profano – já não refere, no nosso entender, a relação natural 

entre o ser Humano – corpo escatológico, pensante, económico, histórico, que 

come, dorme, congemina, procria, produz – e aquilo que nele o transcende, 

mas sim a mediação dessa relação por via de dispositivos – religiosos, 

culturais, sociais – que são uma construção, um desenho de relações de 

poder que apresenta como ‘O Divino’ natural uma imagem que é, de facto, 

instrumento de poder nas mãos dos seus autores e intérpretes privilegiados. 

Em obediência à herança cultural que podemos apelidar como ocidental e 

cristã, cada homem fica submisso não à condição da sua racionalidade e 

sensibilidade em apuramento – como lhe é prometido – mas sim à condição 

de um ‘ser’ modelado e controlado – por via do ritual da confissão – à imagem 

de um divino fabricado. Por outras palavras, o cristão deve recusar o seu ser 

histórico e pecador em favor da recuperação de um seu suposto ‘ser’ divino, 

santificado, submetendo qualquer detalhe do seu apuramento particular à 

figura dessa imagem que, sendo fabricada, se apresenta como divina. Nesta 

tradição, qualquer exemplar do humano é submisso, à partida, a um modelo 

prévio sobre o qual já não lhe está autorizado qualquer questionamento. 

Esta é não só a condição do homem vulgar, mas também a do erudito e do 

profissional, que pensam estabelecer uma relação própria – e de propriedade – 

com um seu ser e saber, quando estão, na verdade, também eles, submetidos 
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a uma disposição, uma geometria entre ser e agir que os precede e a qual não 

questionam, tal é a força da sua presumida dimensão ‘divina’ ou, se quisermos, 

pseudo-natural. Tal é também a dimensão do sacrifício destes humanos, nesta 

civilização. Cada humano não se destina à concretização da sua natureza, mas 

sim a ser imagem replicada do modelo fabricado. A artificialização faz parte 

do humano, não é escamoteável. Mas isso implica que cada humano, cada 

essência, possa usufruir das suas próprias subjectivações em harmonia com o 

seu ser real. O pecado original que nos é apresentado é o de, ao termos comido 

a maçã, vermos que estamos nus. O pecado original da nossa organização 

civilizacional é, com mais rigor, parece-nos, o de, perante a nudez, impor uma 

veste determinada, ou seja, legislar a relação com a nudez, classificando-a 

como pecaminosa e camuflando com o epíteto de ‘divino’ o carácter artificial 

e arbitrário da veste-modelo. O dispor, que se nos assoma, na sua origem, 

como alicerce no processo geral de ‘hominização’, não é já só o dispor de si 

na comunidade dos humanos, mas sim – civilizacionalmente, socialmente – 

dispor do ‘outro’ contra a sua natureza, contra a particularidade da sua própria 

‘hominização’. Podemos transpôr esta mecânica para todos os dispositivos 

– uma lei, uma organização epistemológica, um objecto utilitário, uma casa, 

uma imagem, uma ideologia, um sistema de comunicação. Em todos eles 

vemos o paradoxo do seu conflito com as possibilidades do ser natural – que 

simultaneamente se vêem aumentadas e cerceadas. Em todos eles vemos, 

no espaço desse paradoxo, o terreno para a instauração de geometrias mais 

ou menos subreptícias de poder.* Perante todos eles, há que resolver o 

paradoxo entre o modelar-se ao dispositivo – confessando a inconformidade 

histórica do ser específico para ir ao encontro da sacralidade do modelo – e 

a instrumentalização do dispositivo para repôr uma relação natural com o 

sagrado que, para o ser, é uma emancipação do ser em relação ao modelo. 

Mas há uma magia própria dos dispositivos. Podemos concretizá-la tanto na 

tomada de consciência da primeira palavra dita – por um estranho primata 

há centenas de milhares de anos ou por um bebé há momentos, ambas ainda 

confundidas com um grito – como na pedra que pela primeira vez corta 

outra pedra, e como no gadget que nos oferece um efeito que nos espanta 

e cujo funcionamento não compreendemos. Uma tal magia espoleta-se 

e concretiza-se em dois processos simultâneos e interdependentes: a 

objectivação do funcionamento, e a subjectivação do ser, face aos fenómenos e 

aos resultados que lhe escapam de algum modo e que, eventualmente, um dia, 

se compreenderão melhor. Em outras palavras: o ser que opera o dispositivo 

espanta-se magicamente com o fenómeno e, nesse espanto e na memória do 

*
Tal é também a responsabilidade do projectista 
enquanto fabricante de modelos e o papel do 
projecto enquanto modelo de dispositivo.
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resultado, transforma-se. Por sua vez, o ambiente transforma-se pelo golpe 

desferido, seja pela pedra, pelo grito, ou pelo gadget. O que se inaugura é uma 

ordem na qual o humano se desliga da sua necessidade concreta e se toma, 

impotente, pelo efeito mágico dos dispositivos dos quais não domina nem o 

funcionamento nem já relação com as suas urgências. Toma-se de uma segunda 

natureza. Esta ordem não é um produto novo da complexidade técnica dos 

tempos modernos. Está já, geneticamente, na linguagem. Mas evidenciou-se, 

tornou-se dominante e, aparente ou principalmente, autonomizou-se por via 

da tecnologia. O dispositivo técnico “caixa-negra” (Flusser, 1998) – aquele cujo 

programa desconhecemos mas cumprimos através do seu input e output, seja 

ele o telemóvel, a lei ou as disposições actuais de poder político – é de algum 

modo herdeiro do corte linguístico a partir do qual separamos as coisas da 

sua ontologia e até racionalidade rumo a uma segunda natureza conflituosa. 

Mas, se a partir da experiência fundadora do dispor que é, em limite, o nomear, 

tomámos as coisas em mãos sem verdadeiramente as conhecermos, a partir 

do dispositivo técnico as coisas escapam-se-nos das mãos entranhando-se, 

confundindo-se nelas e no ambiente.

Deriva taxonómica

Para exercitar a aproximação a um quadro de leitura, inscrevemos a 

proximidade entre os conceitos ‘dispositivo’, tal como apresentado por 

Agamben, e ‘aparelho’, tal como apresentado por Flusser (1998). O próprio 

Agamben assinala a proximidade na sua genealogia, ligando o termo 

‘aparelho’, a partir de Heidegger, “à disposição que dispõe do homem, quer 

dizer, que exige dele o desvendar do real sob a forma de comando” (Agamben, 

2007). Flusser confirma-o, metaforizando no aparelho fotográfico todos 

os dispositivos de organização e governo do homem,* nos quais distingue 

características que tomam a forma de um esboço taxonómico: dispositivos 

podem ser bens de consumo e/ou instrumentos; dispositivos podem ser 

mais ou menos informadores e/ou informação pura; dispositivos podem ser 

prolongamentos do corpo e/ou centralidades em função das quais o corpo – o 

ser – funciona; dispositivos podem ser possuídos e/ou possuir (o homem); 

dispositivos podem visar mudar o mundo e/ou mudar o homem. 

Mas não podemos ver nenhuma destas atribuições como isolada, como 

classificador único a atribuir a cada caso, mas sim como camadas e graus que 

podemos identificar nas várias disposições que nos propusermos analizar. 

Podemos mesmo tentar apontar dispositivos ancestrais, ou fundadores, que 

*
Em maior rigor, Flusser atribui a designação ‘apa-
relho’ aos dispositivos técnicos por ele apelidados 
como pós-industriais, por já não produzirem tra-
balho mas sim informação destinada a determinar 
decisões futuras, e cujos utilizadores não são já 
trabalhadores mas sim funcionários ao serviço do 
programa incorporado no aparelho. Manteremos 
em uso o termo dispositivo, mas servir-nos-emos 
do pensamento de Flusser para prosseguir nesta 
dissecação.
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podemos qualificar como límpidos, que iniciam novas categorias na forma 

como o homem se governa, como é o caso da língua, do cutelo de pedra 

lascada, mas também da primeira lei escrita, da ideia de democracia, da 

máquina tipográfica de Gutemberg, ou do telégrafo. Podemos alegar que 

estes dispositivos distinguem-se, na sua limpidez, quer dos seus antecessores 

quer dos seus sucedâneos, apuramentos técnicos, repetições, ou mesclas, 

que se ocupam da eficácia, da mutação, ou também do mascaramento e 

instrumentalização de categorias inaugurais. 

Mas uma tal limpidez tende, na prática e na história, a ser uma abstracção. 

Na verdade, o que o homem vai produzindo são genealogias e complexos 

de dispositivos. Em tais genealogias, que são também coexistências, está 

intrínseco não cada dispositivo como artifício isolado, mas sim a articulação 

de disposições materiais e semânticas em favor de algo.* Nas palavras de 

Foucault, citado por Agamben, “o dispositivo ele mesmo é a rede que se 

estabelece entre estes elementos […] por dispositivo entendo uma espécie 

– digamos – de formação que, num dado momento, tem por função maior 

dar resposta a uma urgência”. Nestas formações, que podem surtir em forma 

de rede, de árvore, de teia, de labirinto, de grelha ou outra, tendemos a olhar 

para cada um dos desvios, ou nódulos, ou raios, ou cruzamentos, mas temos 

dificuldade em ler o funcionamento complexo do todo. 

Trespassado pelo dispositivo, o homem individual muda, e o homem social 

muda, sendo que o homem individual e social – na medida da tecnicização dos 

aparelhos e da sua formação num dispositivo também ele, à uma, técnico e social 

complexo – tem cada vez mais dificuldade em ser autónomo na consciência e 

formação da sua transformação. À complexidade dos dispositivos corresponde 

uma teia de origens, funcionamentos e efeitos que impedem o homem individual 

e social de ler com clareza as suas próprias urgências. Estas são, na verdade, 

substituídas pelas urgências do dispositivo ele próprio, autonomizado no seu 

gigantismo, e impregnado no espaço do humano incapaz de definir as suas.

Dispositivo contemporâneo

Há que distinguir o que hoje, nos dispositivos, permite ou impede 

subjectivações de facto em cada ser, ou seja, viabiliza sujeitos conscientes de 

uma condição emancipada face ao dispositivo, ou promove loops virtuais já 

não em sujeitos mas, de algum modo em não-sujeitos, já que a relação com o 

ser natural é substituída pela relação anonimizada, dir-nos-á Agambem abaixo, 

no próprio dispositivo.

*
Tomemos o exemplo do telemóvel: este aparece 
na genealogia do telégrafo e também do men-
sageiro. A sua origem é instrumental, mas hoje é 
claramente um bem de consumo. Colhe e trans-
mite as nossas palavras, e por isso poderíamos 
dizer que é pouco informador. Mas ele mostra-se, 
na verdade, altamente informador – que confere 
forma – pois modificou radicalmente quer a forma 
de os humanos se contactarem quer a informação 
que passaram a partilhar. Podemos olhá-lo como 
uma extensão da voz que passa a ser emitida a 
longas distâncias com grande precisão, mas tam-
bém como uma imensa máquina comunicacional 
que possui e determina a vida do dizedor. Muda o 
mundo antes de mais pelo consumo de recursos e 
pela interferência ambiental; visa mudar o homem, 
pois dele necessita para o seu primeiro desígnio 
enquanto aparelho: prolongar a sua existência e 
viabilidade. Trabalha em árvore com a panóplia 
de aplicações e sub-funções que possui e com o 
conjunto de dispositivos sucessivamente maiores 
e distantes que permitem o seu funcionamento, 
até ao satélite, à Google, ou até a uma hipotética 
ligação a conflitos territoriais por causa da explo-
ração dos metais raros necessários ao seu fabrico. 
Podemos dizer que os seus utilizadores funcionam 
em rede, mas também que o seu conjunto tem a 
forma de um espaço mole e amorfo, para o qual os 
mesmos utilizadores são arrastados. 
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Quando Agamben introduz o termo ‘capitalismo’ – alegando que este estica 

ao extremo o dispositivo religioso fundador que antes apresentámos* – 

sugere que, nele, já ultrapassámos a sociedade disciplinar tal como referida 

por Foucault, na qual os dispositivos de governo se destinam a criar “corpos 

dóceis mas livres, que assumem a sua identidade e a sua liberdade de sujeitos 

no próprio processo do seu ajustamento”: no capitalismo avançado em que 

vivemos, cada ‘corpo a corpo’ com os dispositivos tende a criar processos de 

des-subjectivação, que transformam, por exemplo, o utilizador do telefone 

num número e o espectador de TV na figura do zapper diluído na massa 

das audiências. O visionador compulsivo e o ser em hiper-comunicação 

com os outros números de telemóvel vive tomado pelas suas possíveis 

subjectivações, tornando espectral o enraizamento possível na sua própria 

condição ontológica. E já não é possível dizer que o problema não está nos 

dispositivos mas sim no seu bom uso. O sujeito que já não é sujeito não está 

apto a qualquer bom uso em nome próprio (Agamben, 2007). Já não se trata 

simplesmente de controlo, mas sim de verter os seres e os seus sujeitos 

possíveis em resíduos reprodutores na máquina económica.

Les sociétés contemporaines se présentent ainsi comme des corps inertes 
traversés par de gigantesques processus de désubjectivation, auxqueles 
ne répond aucune subjectivation réelle. De lá, l’éclipse de la politique 
qui supposait des sujects et des identités réels (le mouvement ouvrier, 
bourgeoisie, etc.) et le triomphe de l’économie, c’est‑à‑dire d’une pure 
activité de gouvernement qui ne poursuit rien d’autre que sa propre 
reproduction. (Agamben, 2007, p.46)**

Já não há lugar sequer a ajustamento, por resignado que seja, a um 

modelo, pois já não há sujeitos e por isso os modelos tornam-se inúteis, 

embora persistentes. Os modelos existem, mas em nada se dispõem à sua 

própria profanação, ao serviço da economia de quem neles se sacrifica. Se, 

civilizacionalmente, estivéssemos a aproximar-nos a um magma natural do 

qual nos separámos, sentiríamos chegar a bonomia animal que, na verdade, 

cada vez mais nos escapa. Se, civilizacionalmente, estivéssemos a caminho 

do estado aberto à harmonia de todas as subjectivações possíveis, não 

sentiríamos a opressão das subjectivações calculadas e/ou probabilísticas. 

Propomos que, pelo contrário, estamos a transformar em violência extrema a 

própria experiência do humano, privado das suas urgências ao mesmo tempo 

que vê aumentada a sua longevidade. Estamos a tranformar a existência 

humana num exercício sacrificial penoso e prolongado, em direcção a um 

sagrado que Alguém vislumbrará, mas não certamente cada um de nós, nem 

por si nem por via desse Alguém do qual não conhecemos nem substância 

*
Ou, mais precisamente, que rearticulámos, 
pois nada das nossas palavras, para além das 
transcrições, pode ser atribuído em rigor ao autor. 
Esta nota destina-se antes de mais a preservar 
a originalidade e o rigor próprio do texto de 
Agamben. Não estamos a fornecer um resumo 
ou interpretação fiel ao texto. A nossa intenção 
é construir uma articulação própria embora alta-
mente contaminada. 

**
Nota de tradução:
As sociedades contemporâneas apresentam-se, 
assim, como corpos inertes atravessados por 
gigantescos processos de dessubjectivação, aos 
quais não corresponde qualquer subjectivação 
real. Daí o eclipse da política, que pressupunha su-
jeitos e identidades reais (o movimento operário, a 
burguesia etc.) e o triunfo da economia, isto é, de 
uma pura actividade de governo que não procura 
outra coisa senão a sua própria reprodução.
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nem sujeito, pois o bem comum, ou, se quisermos, a prosperidade de todos, 

em todos os sentidos possíveis da prosperidade, parece escapar, como já 

alegámos, a pelo menos quase todos.

OS TERMOS, A SUA GEOMETRIA E O SEU TEMPO

Baldio como quadro de síntese

Reconhecemos agora as aproximações que fizemos a estes termos como: a)

parciais e incompletas, no sentido em que, por um lado, estão confinadas aos 

limites do autor na sua relação com as referências que escolheu, e, por outro, 

não abarcam nem fecham os conceitos no seu todo; b) abertas, no sentido 

em que decorrem de um pensar que recusa o exercício da sua taxonomização 

ou organização excessiva em registo estanque, contrário às vivências e 

pressentimentos que lhes deram origem. 

Para prosseguir, necessitamos de clarificação, o que tentaremos na forma 

de uma articulação dos termos no seu conjunto, que explicite a sua 

interpenetração, e também que torne mais coeso e operativo o escavar 

conceptual e dissecador que a precedeu. E queremos fazer essa articulação 

também como um exercício de percepção e reconhecimento da nossa 

circunstância contemporânea, passível de se fazer incidir nos casos.

De algum modo, o ‘comum’ é o espaço da resistência ao que está disposto, 

quer porque o ‘comum’ escapa ao disposto, quer porque os ‘uns’ que o 

compõem requerem, precisamente no ‘comum’, o espaço da sua autonomia 

e do seu criar. O disposto, por sua vez, é resultado do criar, ou, pelo menos, 

é uma certa qualidade ou estado do criado. E/ou: o ‘comum’ é o espaço 

anti-dispositivo, no sentido em que, mantendo o disposto em trânsito, 

pereniza as condições do criar. E/ou: o ‘criar’ é o resultado do ‘comum’ em 

funcionamento, e os dispositivos são os sinais e matéria em trânsito nesse 

funcionamento. E/ou: o ‘comum’ é o vulgar de todos em crescimento, em 

criação, e o dispositivo do ‘comum’, é o que, do que se concretiza, deixa que 

esse crescer se perenize precisamente ‘no comum e em comum’.

Cada uma destas articulações, disposicional e arbitrária em si, terá na sua mira um 

arquétipo sempre em fuga, cuja aproximação concreta possível, no âmbito deste 

trabalho, foi a viagem feita a um contexto que classificámos como ancestral – os 
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baldios. Fizémo-lo no âmbito do ‘comum’, mas é claro agora que nos quisemos 

aproximar da pureza geométrica dos três termos, da sua utopia, ou arquétipo, 

ou génese, em funcionamento ou, pelo menos, em memória ou ideal. E, aliás, 

pudemos observar no terreno como essa pureza utópica, se algum dia existiu, 

está irremediavelmente contaminada com o que registámos inicialmente como 

patologias que são contemporâneas no sentido em que nos indicam um estado e 

um caminho civilizacional geral, não obstante e até tendo em conta as correntes 

contrárias, os hiatos geo-sociais e os hibridismos culturais. Os baldios colocam-nos 

perante uma realidade presente que é também uma viagem histórica, com início 

num tempo pré-industrial e com um potencial metafórico de leitura ampliada. 

Estas condições existem também na história do design, mas não temos esta como 

suficientemente expurgada de malhas pré-definidas, epistemológicas e técnicas, 

e nem a nossa posição seria suficientemente externalizada para podermos 

observar para lá de tais malhas, como estabelecemos metodologicamente. Por isso 

elegemos os baldios como âncora da síntese.

Tanto a consulta documental como o contacto directo com o baldio do Soajo 

permitiram identificar e confirmar factores que são impeditivos do ‘estar 

colectivo, próximo, harmonioso e realizador’ que o nosso próprio desejo 

utópico formulou. E sentimos estes factores como vindos do seu exterior, em 

momentos e circunstâncias específicas da sua história.* Mesmo a revolução 

de Abril de 1974 – que viabilizou a devolução dos baldios à comunidade e o 

acesso a parte do rendimento obtido pela floresta – perpetuou, na sombra 

da democracia e a da promessa de prosperidade trazida pela entrada na 

Comunidade Europeia, vícios antes instalados pela ditadura:

›› a privação do cidadão da sua relação directa e sensível com o sustento, 

uma vez que este passou a operar-se numa esfera de complexidade 

indominável, ‘caixa negra’ económica cujo retorno é o subsídio cingido 

por regras abstractas;

›› a perversão do sentido da responsabilidade e decisão colectivas, deixada 

nas mãos dos especialistas reconhecidos pela democracia representativa, 

autores das regras e da devolução arbitrária do rendimento, e cuja 

mensagem principal é a da perpetuação da ideia de que o cidadão não 

poderá nunca ter papel decisivo no curso dos acontecimentos para além 

da subscrição de um qualquer programa alheio e aleatório.

›› A depreciação pública do mundo rural e do lavrador representados 

no espaço público como entes sem lugar no mundo moderno ao qual 

Portugal aspirava.

*
1) Durante a ditadura portuguesa, o programa de 
florestas nacional invadiu os baldios com critérios 
destinados a uma economia de escala nacional, 
conflituosa com o ciclo produtivo que era o pilar 
do sustento e da autonomia dos baldios. Mono-
culturas de resinosas como o pinheiro passaram 
a ocupar muitos dos terrenos antes ocupados 
pela diversidade autóctone. O Estado passou a 
penalizar com multas os animais que entrassem 
nos terrenos ocupados pela floresta programada, 
dificultando o pastoreio. Enquanto instalava as Ca-
sas Florestais e investia de autoridade os técnicos 
forasteiros, o Estado proporcionou à população es-
tradas, caminhos e outras benfeitorias que foram 
sendo instaladas para facilitar a “obra”, bem como 
acesso a trabalho remunerado. 
Em troca, usurpou a sua autonomia de decisão. 
Os ciclos produtivos e os respectivos retornos 
sairam do domínio das comunidades, que se tor-
naram assim subsidiárias de uma ordem distante, 
desconhecida.

2) Paralelamente e em concomitância, o poder 
representativo sobrepôs-se à forma política basilar 
da Assembleia de Compartes. Uma vez que a co-
munidade já não entende o ciclo produtivo, há que 
delegar a decisão nos especialistas que dominam 
a nova lógica. Em muitos baldios, Comissões Di-
rectivas eleitas e Juntas de Freguesia passaram a 
tomar as decisões, desligando os habitantes quer 
do território quer da assumpção de responsabili-
dade e decisão colectiva.

3) Entre a florestação invasiva, as condições 
económicas do pós guerra e o vislumbrar de 
condições de vida “modernizadas” algures em 
outras paragens, estarão as razões da emigração 
que contribuiu decisivamente para o cenário de 
desertificação e fragilidade que ainda hoje é visível 
nestes territórios rurais.

4) Na aldeia do Soajo encontrámos uma comuni-
dade desligada e imprecisa. Discutem-se as possi-
bilidades passivas de rendimento – os direitos de 
passagem, o aluguer do monte às eólicas, o dinhei-
ro que é devido pelo Parque Nacional, o subsídio às 
cabeças de gado – mais do que sonhos de futuro 
sobre o Baldio construído pelas mãos dos próprios 
compartes. Mesmo quando surgem propostas 
de iniciativas pro-activas de gestão e aproveita-
mento do comum – reabilitação de moinhos para 
mini-hídricas, criação de um Centro de Educação 
Ambiental, recuperação das casas florestais para o 
turismo – não se detecta uma percepção sensível 
e colectiva do território a longo prazo. 
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Hoje, começa a ser visível o regresso de novas gerações ao trabalho agrícola, 

onde passam a tratar com sucesso do seu sustento, e podemos até reconhecer 

tentativas de conciliação entre a vida rural, as linguagens e as economias em 

vigor e mais ou menos visíveis nos media49. No entanto, nos baldios, sobressai 

o paternalismo benfeitor e apenas aparentemente acessível das escalas 

nacional, europeia e global que destituem o cidadão e as comunidades de uma 

condução directa dos destinos individual e colectivo. Por um lado, a tecnocracia 

– legal, política, tecnológica – é simultaneamente causa e ferramenta num 

contexto nebuloso que parece destinado a favorecer apenas alguns. Por 

outro, as decisões parecem pressionadas por expectativas induzidas por uma 

hegemonia ideológica planetária cuja genética e prática é antagónica ao 

ecossistema dos baldios.* Não obstante, o baldio está na Aldeia Global que lhe 

chega, no mínimo, pelos sistemas de saúde, educativo e político, pelo espaço 

mediático e pelo turismo. Competir ou ter lugar, ou manter a dignidade, nesta 

Aldeia Global, determina as decisões: antes o pinheiro e o eucalipto do que a 

diversidade autóctone; antes as eólicas do que o ambiente; antes uma fartura 

dependente do que a fome, ameaça indelével e de resposta urgente, a curto 

prazo. “Originalmente, os baldios eram espaços agro-silvo-pastoris, onde se 

combinava a recolha de matos com a pastorícia e a recolha de lenha, entre 

outros usos, para satisfazer as necessidades da população local.” (Nunes, 

2015). Ora, as necessidades mudaram, e não é possível ignorá-lo.

No entanto, na tradição dos baldios, preserva-se um sentido do espaço político 

e um entendimento sobre a relação do humano com o território, que hoje 

se revela precioso e premonitório, e nos impele a intuir e perseguir o que do 

âmago se perdeu. Nessa perseguição intuitiva, às questões antes apresentadas 

– as da tecnicidade e da representação, da escala e da promiscuidade 

civilizacional, da mudança do perfil de necessidades e consequentemente o da 

integridade e da dignidade das pessoas e das comunidades – acrescenta-se 

a pergunta sobre como é que o perfil ou perfis de desejo – interno, íntimo, 

autónomo, na fronteira do biológico e do cultural – podem harmonizar-se 

em comum. É que, em última instância, no âmago, é da mediação criadora 

dos desejos que se trata. E trata‑se também, então, de entender quais 

as linguagens e os ritmos do movimento do comum que, hoje, permitem 

preservar o desejo – dos vários ‘eus’ individuais e colectivos – como energia 

vital em harmonização.

49 https://www.youtube.com/watch?v=lw7LvAWEu7A 

https://www.youtube.com/watch?v=hkyuzoYgz7U

*
1) Na sessão de debate dinamizada no Soajo no 
âmbito desta investigação, nenhum dos compar-
tes presentes sabia ao certo que posição e força 
legal tem a entidade “Baldio” face ao Parque 
Nacional; não se falava abertamente de como 
está a ser distribuído o dinheiro que o Governo 
Português entrega ao Baldio; ninguém sabia ao 
certo o que é que a anterior gestão do Baldio, cuja 
direcção coincidia com a da Junta de Freguesia, fez 
ou não fez com dinheiro destinado à florestação.

2) Os intérpretes do baldio são eles próprios ter-
ritórios / pessoas / sociedades híbridas, que não 
podem já deixar de encontrar uma relação com o 
modelo hegemónico da Aldeia Global. Muito do 
território dos Baldios – maioritariamente floresta 
e pastagens – está transformado por novas 
espécies e métodos de produção; as possibilidades 
de obter sustento mudaram, nomeadamente no 
que passaram a depender de um exterior que não 
se domina nem se rege por princípios empáticos; 
e a concepção geral sobre o que é a prosperidade 
ou uma vida digna para cada ente ou comunidade 
já não se confina no horizonte dos montes que 
rodeiam um pequeno grupo de casas.
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Criar no comum, hoje, à luz da disposição do baldio

A patologia contemporânea que intuímos não corresponde a uma anulação 

do ‘comum’. A concretização do ‘um’ e do ‘comum’ numa linguagem que é 

um quotidiano não desapareceu. Será mais prudente avançar que se trata 

da sua transformação. Espaço vazio entre colossos magnéticos centrípetos, 

malha sem acidente nem relevo, ou poeira de acidentes banais, serão formas 

e circunstâncias que não anulam a condição – limite – da existência comum, 

mas antes geometrias infra-estruturais da sua condição contemporânea. 

Trata-se do ‘comum’, indefinível por natureza, concretizado num tempo, numa 

comunidade, numa cultura planetarizada. E está por aferir em que medida 

estamos perante desfalecimentos, patologias ou apenas novas formas do 

‘comum’. Então, o que é o comum vivido hoje?

No ambiente actual, no qual “não há uma autêntica cidade (…) num cenário, 

o do hiperconsumo, definido pelo disfrute sem desejo” (Taibo, 2010, citando 

Paul Ariès) sentimos necessidade de procurar – mas temos dificuldade em 

encontrar – uma titularidade colectiva, que é um habitar e uma pertença, 

concretizada num governar pelo fazer, que visa a prosperidade de todos e 

que se pereniza numa pedagogia cujo motor é o desejo, assente mas vivido 

em salto – linguístico – a partir de um património comum. Nas suas críticas 

da contemporaneidade, Han descreve um mundo globalizado dominado por 

um excesso de positividade e pela ausência do negativo das coisas.* Esse 

excesso destina-se a maximizar a produção e resulta num ‘eu’ cansado, sem 

crenças, des‑essencializado, nervoso, sem nada a que pertencer, explorado por 

si próprio. 

A aceleração da nossa vida actual tem também muito que ver com 
esta ausência de Ser. A sociedade de trabalho e de produção não é uma 
sociedade livre. Ela produz novas coações. (…) Nesta sociedade coerciva, 
cada homem transporta às costas o seu próprio campo de trabalho 
forçado. A particularidade deste campo de trabalho é que cada um de nós 
é, ao mesmo tempo, prisioneiro e capataz, vítima e carrasco [de si próprio]. 
(Han, 2014b, p.35)

Este cenário diverge na essência do que extraímos dos exemplos ancestrais. 

Podemos ver na figura do trabalhador do baldio a sobreposição de algo 

semelhante a “prisioneiro e capataz”. No entanto, nele, o conflito interno 

é superado pela condição de ter nas mãos, e poder, e estar incumbido, 

de interpretar em directo, e em equivalência com os pares, as condições 

materiais, ambientais, históricas, técnicas, expressivas, e também incidentais, 

desconhecidas ou sonhadas, de realização e de prosperidade em comum. 

*
Este “negativo das coisas” corresponde, em nosso 
entender, ao que descrevemos como o ‘comum’ 
enquanto um imenso e abundante ‘não saber’ 
(ver pág. 176), e também às essências em conflito 
com a sua própria história, como vimos de Hegel e 
Agamben (ver pág. 195).
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O comparte dos baldios habita o comum porque ‘é’ no comum. Se, hoje, já não 

há ser, quem habita? E o que habita? Quem deseja? E o que deseja? Avançamos 

nas questões segundo os termos que extraímos do quotidiano ‘comum’ do 

baldio ancestral.

Propriedade e pertença

Hoje, no espaço global e na cidade mercantis, propriedade* sustenta-se na 

posição e no poder para tomar, do comum, os espaços de livre iniciativa e 

livre escolha: o que define o líder (de mercado) é o estar o mais próximo 

possível da escolha única, de dono único, e não a livre escolha. Se este é o 

ideal, como se pode defender que este é o espaço acolhedor da diversidade, 

a terra prometida à alteridade? O proprietário, quando e porque possui 

mais, e de forma decisiva para a comunidade, tende a ser um intermediário 

– acumulador e/ou especulador e/ou usurpador, explícito ou dissimulado 

– em posse das relações íntimas entre os entes e os meios frugais da sua 

autonomia. Não por acaso, no baldio ancestral, a frugalidade de todos 

aparece como valor essencial à relação directa ser-sujeito em harmonia no 

comum. Hoje, ‘ser frugal’ tende a desaparecer do espectro dos desejos, e 

a ser substituído pela urgência da acumulação – de bens, de saberes, de 

determinações, de relações – que extrema ou quebra a medida de relação com 

o ‘outro’. Propriedade não é sinónimo de preservação do ‘eu’, do seu contributo 

e da sua dignidade perante a comunidade, mas sim instrumento para uma 

hiper-subjectivação, uma máscara do ‘eu’ insuflada que quer ser modelo de 

excepção (o que é em si paradoxal) no desequilíbrio do seu sucesso. Pertencer 

significa contraditoriamente extrair-se pelo acumulado, e não procurar uma 

coesão interna do ‘eu’ na comunidade: ‘tenho presença digna apenas se tiver 

acumulado mais, e isso coloca-me como um intermediário-em-posse’.

A intermediação‑em‑posse é o dispositivo de usurpação da autonomia do 

outro para incrementar a acumulação de valor e de poder. Han (Psicopolítica, 

2015, p.29-30) traça uma genealogia do poder que nos parece conter uma 

genealogia da relação com os meios de sustento e da sua intermediação: os 

nobres medievais foram intermediários ao subtraírem a terra para depois 

a “concederem” sob as suas condições; os que assumiram a organização 

do estado e os meios de produção na sociedade disciplinar e industrial 

tornaram-se intermediários por via da posse da lei e da máquina produtiva, 

demasiado grande e complexa para o cidadão vulgar; na “sociedade 

transparente neoliberal”, um intermediário sem rosto coloca o humano a 

expor-se incondicionalmente e a auto-explorar-se, tão escravizado como os 

*
A propriedade enquanto aquilo que foi tomado 
de fora de si para si próprio, pelo proprietário; 
proprietário enquanto dono de terra, de trabalho, 
de posição, de saber, de autorias, de tecnologias, 
de recursos, de potencial de criação, de poder, de 
relações, de revoluções. 
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anteriores na sua relação com o sustento, embora mergulhado na ilusão da sua 

relação inédita, directa e igual com as “oportunidades”, as relações, o criar, o 

realizar-se, o concretizar os desejos. 

“O habitar dá lugar à propaganda, que serve para aumentar o capital da 

atenção”, diz Han (2014a, p.24). A condição é a de um habitar intermediado 

pelos proprietários – das marcas, dos dados, do poder de decisão e de 

disposição – que, tendo acumulado sem a medida do ‘outro’, arrendam 

a cada ‘eu’ o projecto do seu próprio futuro, desenhado em antecipação 

mediante os dados prévia e voluntariamente fornecidos. A propriedade e a 

pertença concretizam-se, neste caso e para a maioria, no arrendamento cego 

da integridade, mascarado de liberdade total e acesso máximo ao saber, 

à experiência, ao prazer na superfície global. Este imenso condomínio de 

arrendatários cuja relação já é apenas com o dispositivo que lhe condiciona 

e projecta o habitar, não propicia senão um espaço comum: o desse mesmo 

dispositivo técnico intermediário.

O cliente transparente é o novo habitante, o homem sagrado do panóptico 
digital. Na sociedade da transparência, não se forma comunidade alguma 
em sentido enfático. Surgem apenas acumulações ou pluralidades causais 
de indivíduos isolados consigo, de eus que visam um interesse comum, ou 
se agrupam em torno de uma marca (Brand communities: comunidades de 
marca). Distinguem‑se de reuniões capazes de uma acção comum, política, 
de um nós. Falta‑lhes o espírito. (Han, 2014a, p.71‑72)

O ‘expor-se incondicionalmente’ significa a entrega última do privado 

legítimo, que no baldio se contornava num pedaço de terra – um garante 

de relação autónoma e frugal com o sustento, um perímetro de preservação 

das intimidades dos seres e das suas relações mais vitais. Faltar o ‘espírito’ 

– do Latim “alma, coragem, vigor, respiração, sopro” – remete-nos para 

a imagem do Homem repirando o ar artificial e comprimido de uma 

botija, mesmo quando lançado virtualmente em cenários idílicos50. Até os 

baldios, que se formaram e mantiveram resistindo aos senhores da terra, 

da lei e da técnica, parecem perecer hoje, entregando o seu sustento e 

autonomia – o seu respirar e o seu sopro – à lógica da acumulação e da 

dependência na qual aspiram a uma interpretação menor: aspiram o ar do 

invólucro-marca-estatística-estereotipo-subsídio-patente-formato que lhes é 

caridosamente devolvido depois de ter sido previamente retirado da atmosfera 

do monte-baldio antes sem dono, ao qual ainda pertencem.* O último reduto 

do ‘eu’ parece ser o da opacidade disposicional pseudo-técnica, segundo a 

50 https://www.youtube.com/watch?v=Qo6QNU8kHxI

*
Ver nota da pág. 203, e alegação equivalente sobre 
Almalaguês, na pág. 209.
+
Já estará explícito que nós, os habitantes do 
planeta neo-liberal, estamos empurrados para 
a clausura numa ideia primária de sustento que 
cerceia o estar demoradamente no terreno da 
expectação, da potência, do debate, da criação. 
Ganhar o sustento parece incompatível com o risco 
da abertura dos sentidos e das possibilidades. 
A presença, a dignidade e o sustento do individual 
no colectivo resumem-se a um status feito de si-
nais virtuais apropriados do leque de estereótipos 
disponibilizados pela estrutura dominante. 
O alimento do corpo e do ser abandonaram as 
dimensões primeiras da necessidade e do sonho 
para se instalarem nas ideias fabricadas do direito 
adquirido e da expectativa. O sonho anula-se em 
favor de uma condição de viver pré-formatada 
e sistematicamente inalcançada. A necessidade 
exacerbou-se na urgência dessa formatação, 
abandonando a sua amplitude e estímulo. No bal-
dio, as concretizações mais fortes deste fenómeno 
que observámos são o subsídio e o desligamento: 
o subsídio substitui a autonomia no sustento, 
e o desligamento, como forma desenraizada de 
habitar, assegura que nenhum desejo combate as 
ordens vindas de fora.
Quando o comparte Enes, na conversa que tivemos 
no Soajo, afirmou que “a economia é que fixa as 
pessoas, o resto é conversa”, referia-se a algo de 
muito importante: a dignidade das pessoas passa, 
antes de mais, por matarem a fome e dormirem 
debaixo de um tecto. Na florestação do Baldio, é 
lícito tomar a decisão pelo eucaliptal, porque ele 
mata a fome a prazo mais curto. Mas é necessário 
perguntar como fica o Baldio daqui a 100 anos.
A nova marca Porto promove uma cidade ape-
tecível segundo os cânones da diversão turística 
low‑cost. Mas não acautela o que será do Porto, 
mesmo que encarado em termos competitivos 
e de mercado, daqui a 10 anos, quando outras 
cidades usarem os mesmos ou outros argumen-
tos. Convoca-se para uma ideia única não só os 
potenciais visitantes mas também toda a energia 
criativa interna, tal como o fazem os programas 
Europeus de financiamento condicionados à 
visão distante dos Eurocratas. Ambos castram 
a imaginação colectiva ao definirem, de fora e 
uniformemente, os trâmites do viável. A ligação 
será sempre virtual e ao mundo globalizado, sob 
o estatuto de gadget indiferenciado. Onde está a 
dignidade?
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qual a forma do invólucro – límpida e no entanto obscura, vital e no entanto 

artificial – se evidencia mascarada de perímetro orgânico do ser individual e 

colectivo. Artificializados e dependentes, o ‘eu’ individual e o ‘eu’ comum nada 

possuem, nada criam, a nada pertencem e nada perenizam senão o seu próprio 

artifício, ‘eus’-artefactos polidos, dependentes e resignados.

Governança e prosperidade

Neste estado do ‘ser próprio’ em dissolução numa quimera auto-induzida, 

a governança do ‘entre’ torna-se na técnica de dispor exactamente os seres 

dissolvidos/comprimidos na sua artificialização. Os próprios partidos políticos, 

os governos dos países e as instituições em geral – entes, representantes, 

intermediários – tendem a dirigir-se ao mercado dos pares, membros e 

votantes nesta lógica, apresentando-se como dispositivos dotados da 

presunção da infalibilidade. O seu mistério não comporta o espaço aberto 

para ‘o que pode ser’, colocado à mercê das forças e fragilidades do comum. 

Na verdade, o que dizem, na sua tecnicidade, é um ‘tem que ser’ opaco – e 

só aqui misterioso – que é porta de acesso à intermediação-em-posse e 

então à acumulação sem a medida do ‘outro’. O fazedor da política e da 

economia, qualquer fazedor, mesmo que generoso, passou a viver coagido pelo 

escrutínio lógico, em nome da exposição transparente e correcta, e falta-lhe 

espaço para propor fora da certeza aparente dos dados.* O eleitor, como 

o cliente, é uma estatística extraída da torrente dos dados e um operador 

agrilhoado às decisões determinadas por ela. Mas, por sua vez, os dados, as 

certezas e as responsabilidades são ‘flexibilizados’ sempre que necessário 

aos intermediários-donos do invólucro.** A lei e a ideologia reduzem-se à 

mera vestimenta aparatosa, em forma de slogan científico e luminoso, do 

processo de domesticação do imenso ‘outro’ por parte de quem se presta a 

ser proprietário-sem-rosto do condomínio. A ideologia, a marca, o clube, o 

partido, o independente, a teoria, a nação, a cidade, o bairro, a comunidade, 

as margens, uma vez na economia da exposição, são varridos por um mesmo 

horizonte de desejo catalogado, tecnologicizado, dependente, tecnocrático. 

O único afecto possível é o ‘afecto técnico’ que ofusca quer a visão, a jusante, 

dos ‘comuns possíveis’ que temos humanamente em mãos, quer a mão que 

traça, a montante, a linha técnica do horizonte. Cada um destes sentidos é 

usurpado em nome de ‘um só comum maior’ que não acontece a não ser ao 

nível de uma promessa virtual que se eterniza, cristalizada e operacionalizada 

enquanto nostalgia instrumental e contra-natura. Do que observámos no 

baldio, a cooperação – que fora feita entre os que se lançaram e esgrimiram 

para alcançar em conjunto – tornou-se dependência, ou até interdependência, 

*
Parece-nos que esta é ainda a base de funciona-
mento e de escrutínio em vigor no espaço público 
e mediático. No entanto, a exigência de trans-
parência total e a intolerância ao erro – que são 
alienantes em si, instrumentalizadas e castradoras 
do espaço de debate – estão a degenerar em sinal 
contrário. É o caso da proliferação de procedimen-
tos nas empresas e no sistema público, nos quais o 
tempo é cada vez mais tomados pela tecnocracia 
que, na obsessão da correcção e da produtividade, 
comprime e subverte o espaço interpretativo e 
efectivamente produtivo. É também o caso da 
chegada ao poder de pessoas como Donald Trump, 
que usam, precisamente, a denúncia daquela ins-
trumentalização e a insatisfação que dela resulta 
para instaurar formas de poder abertamente 
arbitrário e, no âmago, tirano. 

**
Vemos aqui um sinal da instrumentalização de 
que falámos na nota anterior: é já descarada 
a prepotência e intocabilidade assumida pelas 
maiores instituições financeiras. 1) O FMI critica as 
suas próprias opções e simultaneamente persiste 
nelas. 2) O Deutsche Bank, multado pelos Estados 
Unidos pelas suas responsabilidades na crise do 
‘subprime’, afirmou publicamente que “não pode 
pagar 14 mil milhões de dólares porque apenas 
dispõe de uma reserva de 6,1 mil milhões para 
litígios”1 (todos os cidadãos devedores ao Deuts-
che Bank deveriam, no mesmo momento, recorrer 
a argumento equivalente, à sua escala). 
E, argumentamos, o exemplo que vai marcando a 
nossa cultura continua a partir de cima, descendo 
em cascata na cadeia de poder.

1 http://pt.euronews.com/2016/09/16/multa-recorde-de-

14-mil-milhes-de-dolares-afunda-deutsche-bank-na-bolsa
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mas no sentido do esgrimir opaco das usurpações e das posses. A própria 

imagem do baldio foi instrumentalizada para servir essa opacidade. No salto 

para o global, trata-se de, em lugar de cuidar dos muitos comuns férteis, enfim 

próximos e às mãos dos todos, respirar num seu invólucro mítico para ganhar 

lugar e velocidade na superfície cada vez mais lisa desse globo. Por sua vez, 

esta superfície alimenta-se não directamente das singularidades humanas, 

geográficas, comunitárias, e nem sequer da sua hibidrização profíqua, mas sim 

da sua dissolução num exótico confinado ao espectro da linguagem genérica 

dos dados globais e das suas categorias, aceleradas num global que esbate e 

funde em rasto homogéneo todos os rostos, mãos e corpos. Trata-se de uma 

forma nova de colonialismo, na qual o Homem se deixa governar em ordens 

vindas de um transcendente moral e técnico, às quais obedece sem crítica nem 

culpa, como já recolheramos de Annah Arendt (1999) e do seu pensamento 

a partir do julgamento de Adolf Eichmann, um funcionário nazi que, em 

tribunal, descartou a sua culpa na sua impotência perante o primado da lei e 

dos seus autores, aos quais devia a sua obediência e brio profissional. Mais 

recentemente, vemos um fenómeno comparável – mas não equivalente – nos 

processos eleitorais nos quais a reivindicação de poder arbitrário, mascarada 

de defesa, precisamente, do perímetro orgânico dos íntimos votantes, é 

crescentemente subscrita nas urnas. Eichmann vivia na sociedade técnica e 

disciplinar, e escudou-se nela. O que alegarão os votantes-clientes-cidadãos, 

perante a catástrofe das suas decisões, na sociedade neo-liberal onde cada 

um de nós se reivindica como mandante da sua própria existência, embora 

tenha que entregá-la, sem escapatória, a um arranjo no qual é apenas uma 

estatística e uma previsibilidade? Não vemos, na forma de governança actual, 

compromisso individual e voluntário, pois a vontade e o indivíduo foram 

‘externalizados’, anulados no seu fetiche e no formato das suas opções. 

A prosperidade de todos, essa, é depositada em ferramentas opacas que 

exercem a neutralização de quase todos, auto-votados, pela exposição e 

desistência, ao modo vegetativo embora ferveroso, em nome do bem próprio e 

comum, ambos tecnicamente alugados a um senhorio sem rosto.

Pedagogia e património

Em Almalaguês, como vimos, deixou de ser possível a pedagogia informal que 

prolongou até há cerca de 20 anos uma cultura e um sistema de produção 

locais. Vemos uma tal impossibilidade chegar por via da imposição de um 

sistema de educação e de uma determinação sobre o que é preciso saber 

no mundo de hoje, não só na escola formal, mas também nas actividades 

extracurriculares que perfazem a educação necessária para singrar. Por aqui se 
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burila também o desaparecimento das singularidades humanas, geográficas e 

comunitárias. Por sua vez, o sistema educativo formal sente-se invadido pelas 

métricas e pelos procedimentos burocráticos, e o conteúdo – o querer saber 

em animação com o que se pensa saber – é, ele próprio, um pacote de dados 

no esquema procedimental. O papel da escola passa a ser cumprir os gestos 

impostos pelos órgãos ministeriais, e o conhecimento a passar é uma massa 

predefinida de dados que se transfere como se de uma pendrive conectada a 

um smart device se tratasse. Uploaded, done. O que, do desejo, se desenvolve 

na educação formal?

Quanto à pedagogia informal, esta ocorre na disposição técnica e social que 

aparece a cada humano como o ambiente e a natureza onde se arrisca a 

iniciação, ou seja, como o espaço de desenvolvimento e canalização do desejo. 

Na economia global, marcada pelas tecnologias de comunicação, pela imensidão 

dos dados e pela aproximação à aparente ubiquidade de todos e de cada um, 

promove-se a exploração do mais profundo do ‘eu’ – a ânsia de liberdade, as 

emoções, a ludicidade, e também a soberania – virando o ‘eu’ para si próprio, 

adoecendo-o e tornando-o escravo (Han, 2015). Este ‘eu’, desenraizado na 

imensidão dos dados, tudo precisa de mostrar e saber do outro, subtilmente 

seduzido para a sua auto-realização na economia da exposição, na qual ver e 

ser visto é a forma de ter valor. É para ela então que canaliza os seus desejos, 

realizáveis em números – de likes, de shares, de clicks. Neste cenário, na 

melhor das hipóteses, a criança de Almalaguês pode ver ser-lhe devolvida a 

cultura tangível e madura que lhe foi retirada, mas já em forma de produto 

nostálgico, pueril e morto – seja na exposição etnográfica ou na webpage de 

partilha patrimonial – para seu entretenimento mas não para seu descanso, 

pois provavelmente continuará o trabalho para a economia dos dados, 

devolvendo-lhe em imagens ou clicks a sua “experiência” cultural.

O quadro-trampolim patrimonial, transmitido e desejado em comum, é o 

‘mercado’, e este é, hoje, o espaço comercial e virtual dos desejos também eles 

virtualizados, deformados, ou conformados, no espelho de dados que torna 

lisa e virtual a superfície do globo, na qual os seres, desligados de qualquer 

compromisso consigo prórpio, com o outro ou com qualquer sentido de ‘mão 

comum’, tudo podem jogar.* Game Over? Restart. Assim o interpretaram bem 

os adolescentes da cidade macedónia de Veles que ganharam a vida durante 

as eleições americanas de 2016, lançando notícias forjadas – equivalentes aos 

“factos alternativos” da administração Trump – na medida da sua relevância, 

ou seja, na medida dos clicks que prometeram acumular. As notícias podem 

ser verdadeiras ou falsas, contribuir para informar ou para apontar as armas 

*
Recordamos o que antes dissemos acerca das 
comunidades de marca. O agrupamento – temos 
dificuldade, de facto em chamar-lhe compromis-
so – faz-se ancorado em virtualizações, sejam 
de marca, ideológicas ou estatísticas. Os algorít-
mos que hoje gerem o que vemos na Internet, 
ao devolverem-nos constantemento o espelho 
estatístico de nós próprios, fecham-nos nesses 
agrupamentos-símbolo abstractos, separados 
de qualquer realidade. E vive-se aí resistindo a 
qualquer alteridade ou descoberta, tomando por 
verdade apenas o que é o nosso espelho virtual 
e estatístico, já de si ignorante da realidade de 
facto, viável ou possível.1 

1 Uma visão geral sobre como funcionamos racionalmente em 

grupo pode ser consultada aqui: http://www.newyorker.

com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-

minds (consultado em Jun 2017)
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à casa que se habita: tornam-se legítimas e cumprem a sua missão desde que 

singrem no mercado fugaz dos clicks51, para o que é necessário alimentar no 

mercado virtual aquilo que ele quer ouvir. A brincadeira que hoje se arrisca 

para preencher o ritual de iniciação na cidade-mundo-mercado técnicos e 

espectacularmente pato-estéticos, já não se faz às escondidas, como o faziam 

as crianças de Almalaguês, mas sim em perfeita e escancarada sintonia com o 

património que é o de hoje, de facto, e no qual a revolta criativa se concretiza 

na possibilidade do extermínio por iniciativa individual em direcção a um 

suposto sucesso. E esta possibilidade aparece, no discurso dos seus intérpretes, 

não como uma alternativa ao quadro patrimonial em curso, mas sim como uma 

acção por ele legitimado, tal é o grau de impregnação deste quadro-trampolim 

trabalhado, transmitido e desejado em comum, que está na mão de todos.

o capitalismo não só explora a força de trabalho da classe operária como 
também manipula em seu proveito as relações de produção, insinuando‑se 
na economia desejante dos explorados. A Iuta revolucionária não poderia 
ser circunscrita somente ao nível das relações de força aparentes. Ela deve 
desenvolver‑se em todos os níveis da economia desejante contaminados 
pelo capitalismo (ao nível do individuo, do casal, da família, da escola, 
do grupo militante, da loucura, das prisões, da homossexualidade, etc.). 
(Guattari, 1981, p20)

O ambiente disposicional que vivemos – e com o qual nos podemos dispor 

a lutar – já não é o do capitalismo, mas é dele apurado. E, por outro lado, a 

afirmação de Guattari pode ser lida independentemente da ideologia reinante. 

Ela convida-nos primeiro a tomar atenção ao que, da organização do social, 

afecta os entes “insinuando-se na [sua] economia desejante”. A palavra 

angular, no tempo do capitalismo, poderá ser ‘insinuar’: um descartar formal, 

por via do ‘laicismo’ ideológico, de qualquer interferência no íntimo dos 

entes – pois o lema que se inscreve é o da libertação desses íntimos, deixados 

enfim entregues ao voo do seu destino individual – que se consuma, na 

prática, na conquista de disposição favorável à instrumentalização desses 

mesmos íntimos. Hoje, propomos que a palavra-chave seja “evaporar”, no 

sentido em que, em sequência ou consequência, aquele descartar e aquela 

instrumentalização ocorre agora no estado gasoso cujo símbolo é o cloud 

computing, no qual todo o património, material ou imaterial – antes tido como 

enraizado e concretizado em vidas, em pedras, em corpos, em objectos, em 

feitos e modos de fazer peculiares – se indiferencia na técnica feita matéria, 

que é atmosférica, e que se tornou no corpo e no terreno possíveis. É um 

evaporar então, também, no sentido do desenraizar. Nem as raízes mais 

51 https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo?utm_term=.ubE-

Mg6DeLw#.gcY9JZ3ND2
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aéreas, que precisam da rocha ou do tronco que acolhe a poeira, se podem 

agarrar nesta matéria técnica gaseificada. Esta matéria, que são os dados 

constantemente alimentados e instrumentalizados,* – matéria potencialmente 

infinita no seu débito e empacotada na sua devolução – é amoral, pois nela 

não há nem bem nem mal, mas apenas o ‘certo’ do algoritmo. E este algoritmo 

não é apenas o que funciona na máquina da internet e do smartphone. 

É também o ‘certo’ de todas as circunstâncias do viver, do conhecer, da política, 

do projectar e do desejar, que cerceiam – enquanto prometem e oferecem 

– o aceder, o perceber, o contemplar, o duvidar, o confrontar-se. E é nesta 

circunstância que os rituais contemporâneos de iniciação, as calibrações do 

desejo, as pedagogias, de facto, operam.

A iniciação – que não é um acto único e momentâneo do adolescente, mas sim 

o acto contínuo do confronto e da harmonização, da resolução da autonomia 

no comum – está assim condicionada ao importante, interessante e belo que 

o ‘certo’ regorgita, e concretiza-se então em criações desse ‘certo’ algorítmico, 

que nos começam a aparecer como aberrações do ponto de vista humano.

Alegamos: estamos já para além de uma operação tirana de representação 

ou intermediação que era directa, mesmo que por via de palavras 

hegemonizadoras, como nos aponta Silva (2011, p.15-17) quanto aos -ismos 

– dos quais o nazismo e o comunismo são exemplos extremos – e ao modo 

como se tornaram fundamentalismos cerceadores do indivíduo e do comum.** 

Nesta altura, as mediações, as representações, posicionaram-se no lugar 

geométrico de desligamento das substâncias entre si e de si para os seus 

sujeitos directos, remetidos funcionalmente para a repetição de discurso e de 

formalidade que impõem/substituem tais ligações por uma estrutura explícita 

mas artificial do ‘bem’ e do ‘necessário’, que é um primeiro nível de corte com 

a própria ideia de luta ou resistência em nome próprio.*** O mundo de hoje à 

escala global – e as tecnologias de deslocação/comunicação/informação que a 

possibilitaram e formaram – deram um passo novo: os seres alienados numa 

ordem evaporam-se agora em superfície.**** Estes seres pulverizam-se e 

agem no património amoral do “certo”, superfície magnetizada que planificou 

definitivamente cada particular – cada dobra, podemos dizer – retirando-lhe 

a sua profundidade própria e a sua possibilidade de re-dobrar. Na pista veloz 

do ‘certo’, a resistência ao ‘bem’ e ao ‘necessário’ induzidos – que eram 

ainda assim o terreno de luta na sociedade industrial – são agora teatro 

e combustível de aceleração, pois são picos de alimento dos dados numa 

superfície sem substância real. O individual já não pode lutar senão pelo e 

no seu próprio espelho de dados, mostrar-se como planeta excepcional na 

*
Mesmo as imagens são já lidas por algorítmos e 
traduzidas em categorias e estatísticas.

**
Na sua época e na sua origem, estes -ismos ergue-
ram a bandeira do ‘bem’, foram por muitos vistos 
como tal, e aceites como a ordem inelutável das 
coisas. Mesmo o comunismo, que elege o ‘comum’ 
como a sua bandeira, se perde na conformação 
dessa bandeira num modelo operacional que é, 
como todos os modelos estanques, estranho ao 
comum (ver também pág. 175).

***
E é a algo de equivalente que se refere Hegel 
quando distingue a religião natural da religião 
positiva (ver em Dispositivo, pág. 195).

****
A expressão é propositadamente contraditória, em 
termos físicos. Alegamos que estamos em acordo 
com a menção aos processos de des-subjectivação, 
feito por Agamben (pág. 200). 
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poeira galáctica e banal das excepções. É aí que procura paradoxalmente 

uma dignidade. Neste ambiente, contexto patrimonial colectivo actual, 

processa-se um distanciamento, ou destruição, ou escamoteamento que não 

é obrigatoriamente do bem material ou materializável, mas é certamente do 

sentir da pertença-trampolim e do desejo-devir, substituídos pela resignação 

a uma realização virtual solitária nas “comunidades virtuais de marca”, 

ignorante de tudo o que saia fora da sua virtualidade, à qual falta o espírito.

Linguagem e transformação

Temos vindo a descrever aquilo que propomos – não totalmente mas com 

crescente dominância – como o carácter do conjunto de formas dadas pelo 

quotidiano, como um ambiente-linguagem do quotidiano, no qual o ‘estar 

em comunidade’ já não é forte mas sim frágil, ao contrário do prometido. 

Assim frágil vemos também a relação com o sustento, pois a aceleração e 

rentabilidade prometidas concretizam-se na maior volatilidade que porventura 

já experimentámos. O incerto climatérico para o agricultor e o incerto da caça 

para o caçador afiguram-se-nos como muito mais tangíveis no íntimo de 

cada ente envolvido do que a lotaria da relação entre débito e sustento na 

máquina virtual do ‘certo’ que tende a excluir os sentidos que o sejam fora de 

si.* A humanidade global – cujos primeiros passos podemos identificar nas 

conquistas imperiais e viagens comerciais de longo curso da antiguidade – terá 

atingido neste século uma plenitude geográfica e de comunicação, mas estará 

longe da maturidade do baldio, pois o quotidiano-linguagem-estrutura do 

global está longe de uma harmonização colectiva, e é aqui, porventura, que a 

resistência precisa de ser exercida.

Como retirámos de Agamben (2007), na circunstância contemporânea, a 

subjectivação colapsa porque o dispositivo (conceito que propomos como 

ampliàvel à linguagem do quotidiano) tende a tomar o lugar da natureza, 

seja em forma de telecomunicação, seja em forma de Deus prescrito, seja em 

forma de lei ou programa, seja em forma de modelo social determinista e 

omnipresente, embora baço e viscoso, seja em forma de ambiente artificial, 

seja em forma de rede de vigilância real ou imaginária. O que produz, ou 

artificializa, já só espectralmente é o ser, e a subjectivação é na verdade uma 

devolução à artificialidade que encapsula o ser ao ponto de o substituir. Fica 

assim impedida qualquer autonomia dos seres na criação original dos seus 

possíveis sujeitos. 

Tomemos como exemplo o termo ‘participação’. A sua etimologia aponta-nos 

*
Ou seja, que deixa de suportar a contemplação, a 
relação sensível com o desconhecido, com o que 
“está para além do monte” nos baldios.
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primeiro para ‘parte’, e ‘partido’, e depois para o dar-a-conhecer a outros 

disso que se partiu. Reporta, então, a um movimento do que foi radicado 

individualmente para o comum. A ordem não é de todo insignificante, 

pois ela adquiriu e é usada também na ordem inversa: participação como 

dispositivo magicamente comum que se coloca ao serviço dos indivíduos.* 

A ancestralidade do termo desaparece num sentido nebuloso, em rede ou 

teia com outros termos – por exemplo democracia, progresso, igualdade – e 

em labirinto com as instituições de representação e de saber. O participante 

arrisca-se a exercer, de facto, um simulacro de participação e, nesse sentido, 

não consegue, insistimos, uma real subjectivação, pois ele – e as suas possíveis 

radicações – desapareceu na massa dos participantes que produzem o 

dispositivo central e também virtual da participação em torno da qual giramos. 

O termo arrisca tornar-se objecto alienante que se consome, mas que não 

se consuma. O seu valor de uso esfuma-se em função do seu valor simbólico 

de segunda ordem. O seu conteúdo é só aparentemente límpido, pois é 

componente de uma ‘caixa negra’ cujo funcionamento não se revela, e em 

torno da qual temos que funcionar. Somos possuídos por ela, em lugar de a ter 

como ferramenta-prolongamento das vozes possíveis. 

Quando o dispositivo volta ao seu arcaísmo e à sua práxis real – por exemplo 

na reunião em que os vários participantes declaram a sua radicação e a jogam 

no conjunto dos interesses, ou quando o designer coloca o seu saber nas 

mãos de uma pequena comunidade, visando a resolução de um seu problema 

– volta-se ao carácter instrumental do dispositivo em favor da realização 

do ser. No entanto, estes arcaísmos revertem-se facilmente ao serviço de 

níveis disposicionais inacessíveis que agora os precedem e sucedem, o que 

muitas vezes os torna contraditórios ou impossíveis: a reunião pode tornar-se 

um instrumento de controlo sobre o que ‘deve ser feito’ – e pouco ou nada 

conseguimos dizer sobre a genealogia deste ‘dever’ – e a resolução do 

problema da comunidade pode tornar-se um instrumento de propaganda que, 

simultaneamente, promove o design e descansa a comunidade global quanto 

às possíveis e maiores inequidades que subsistem na pequena comunidade.

Hoje lidamos com dispositivos cujo funcionamento e programa 

desconhecemos: logo não lhes descortinamos as verdadeiras funções, e 

logo não temos como incorporar qualquer sujeito efectivo, não espectral, 

perante eles. Perante as ‘caixas negras’ (Flusser, 1998), o funcionário pode 

tomar conhecimento do input e do output objectivos, mas nunca conseguirá 

descortinar totalmente o que dentro do seu programa se implica. E a ‘caixa 

negra’ não é apenas o que está dentro do invólucro linguístico ou técnico, mas 

*
O que se pode mascarar com esta inversão são, 
nomeadamente, as privatizações – de opiniões, de 
saberes, de patrimónios, de poderes, de forças… – 
que podem estar na sua base. Assim, por exemplo, 
um subsídio da UE destinado a estimular acções 
‘participativas’ pode ter por trás uma tecnocracia 
ela própria nada participada, pois tomou para si 
(partiu) esferas de decisão que não dá a conhecer. 
O ‘design participativo’ pode não mais do que 
escamotear fins próprios que não são participados, 
visando tão somente prolongar a viabilidade do 
dispositivo ‘design’, transformando os ‘partici-
pantes’ em componentes instrumentais do seu 
dispositivo. Ou seja, usurpa-se na medida em que, 
precisamente, não se participa.

In the marketplace, the word creativity has come 
to mean the generation of ideas applicable to 
practical strategies to make larger profits. This 
reduction has gone on so long that the word 
creative can hardly be degraded further. I don’t 
use it any more, yielding it to capitalists and 
academics to abuse as they like. But they can’t 
have imagination.1

À autora da seguinte afirmação bem intencionada 
sugerimos a consulta ao site https://imagination.
com/. A usurpação terminológica parece hoje sem 
fim. 

1 http://practopians.org/quotes/imagination-is-not-a-

means-of-making-money.html
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também ou sobretudo a sua performance e o seu papel no todo ambiental, 

circunstancial e patrimonial ao qual inevitavelmente regressa. O que se opera 

neste desconhecimento é, em alguma medida, o escamoteamento da dor – a 

dor do separar, do criar, do ser autónomo, mas consciente ‘em relação com’, 

‘em ciclo com’. Omitem-se a profanação e o sacrifício, retiramos mais uma vez 

de Agamben. Omite-se a dor da profanação – a dor do separar do todo para 

governo efectivo do homem comum – num tempo em que o governo tem a 

imagem da nossa própria face virtual sem dor, indiscriminada e omnipresente, 

espelhada em ecrãs de dimensões e naturezas variadas. E omite-se também a 

dor do regresso da economia ao sagrado, a um todo do qual inevitavelmente 

nos separamos mas ao qual também inevitavelmente pertencemos. 

Contudo, e porventura, não haverá sacrifício justo antes de uma profanação 

justa. É assim a ordem do dispositivo: é a inevitabilidade da separação – 

do viver e do criar vivendo – que implica o desejo de voltar, na forma de 

transformação consumada. Vimos no baldio como as formas do quotidiano 

não contêm à partida em si a necessidade do seu questionamento ou 

inovação. É o viver que evoca a sua transformação (ver Comum, pág. 181). 

Aqui, a linguagem do quotidiano sofre a sua metamorfose sob a envolvente 

do viver. Consideramos dois passos evolutivos e perversos: no primeiro passo, 

a consciência e a especialização da fabricação humana sobre a linguagem 

do quotidiano retira esta ao viver de todos, tornando-a numa tecnologia de 

algum modo inacessível; no segundo, esse viver é devolvido a todos num plano 

virtual, no qual a linguagem – o dispositivo, a tecnologia – se torna o ambiente, 

o objecto e o objectivo. No primeiro, a invenção toma o papel da domesticação 

tecnológica da necessidade, do desejo, do viver; no segundo, o viver torna-se 

dispositivo técnico ao serviço da invenção do desejo assim tornado tecnológico.

A vida passa a acontecer no plano simples e virtual do governo da governação, 

dispositivo como natureza, dispositivo sem regresso possível à natureza, nem 

sequer como resistência. A vida transforma-se ao serviço da transformação 

da linguagem, o que consuma uma inversão: o usador passa a ser usado ao 

serviço da progressão do instrumento. A transformação do homem serve 

a perenização dos instrumentos que criou. A resistência que poderá ser 

importante exercer, na procura de uma harmonização do espaço global que 

hoje é inevitável, passará por lançar no comum – no vulgar de todos em 

crescimento – o problema desta inversão. Conseguir-se-á, por aqui, maturar o 

‘estar’ no comum global?
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Política e desejo

O que temos vindo a desenvolver desperta-nos e confirma-nos a necessidade 

de acompanhar qualquer focagem em aspectos da nossa circunstância 

contemporânea com uma observação do conjunto, do todo agente. A ideia de 

dispositivo, tal como nos é trazida por Agamben (2007) já nos apoiou, quer 

ao dar-nos conta da definição de Foucault – o dispositivo não é uma peça de 

uma engrenagem mas sim a rede destas peças – quer ao alargar o conceito à 

linguagem e à própria relação ser-sujeito, que é implicitamente diagnosticada 

como doente ou em desaparecimento, na medida em que os sujeitos já não 

se reportam a qualquer substância humana, mas sim à sua virtualização/

conformação/desenho em componentes abstractos de uma máquina 

disposicional divinizada na sua tecnicidade. Por isso, e por exemplo, observar 

dispositivos tecnológicos que hoje moldam o nosso quotidiano – a internet, 

o computador, o smartphone, o produto industrial, o espaço de habitar como 

produto, um hardware, um software – ou até os comportamentos que estes 

suscitam e propagam, implica entender em que medida eles são agentes 

maiores ou menores, mas não certamente únicos, não só numa transformação 

individual mas também no todo que proporciona e se faz evoluir enquanto 

ambiente humano e disposicional.

De facto, e segundo a nossa perspectiva inicial, ao atravessar a relação 

entre o criar e o comum pela ideia de dispositivo, temos vindo a extrair as 

interpenetrações de escala – a contaminação que acontece por exemplo 

entre uma acção particular e a disposição macroscópica num significante 

como “participação” –, de profundidade – as camadas psicológica e social, a 

pedagógica, a religiosa, a linguística, a tecnológica, a dos costumes, a mediática, 

etc. –, de velocidade – por exemplo a dos dados, das deslocações e das notícias 

que tende a desacelerar-nos, ou a parar-nos, num mesmo plano espacial 

e emotivo estéril, alienado – entre outras transversalidades possíveis que 

demonstram que o todo complexo que nos governa não é compatível com a 

régua e o esquadro dos projectos e dos programas de tendência unidimensional 

que nos são apresentados como definitivos, verdadeiros ou até salvíficos. Estes 

facilitam, de facto, a instauração de um ambiente no qual o inimigo “pode ser 

o aliado, o camarada, o responsável” (Guattari, 1981, p.20), o pai, o amante ou o 

próprio sujeito artificial que, por dentro, tomou o lugar do ente.

Prosseguindo a tendência para um extremar que temos vindo a procurar, 

este momento do percurso do escrito sugere-nos um par-resumo, ‘Política e 

desejo’, que nos convida a considerar em conjunto o mais marcante do ser e da 
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organização social. Neste par, há que considerar o desejo individual mas também 

o colectivo e as suas interpenetrações, assim como há que considerar que cada 

acção particular traduz, reproduz, ou contesta uma organização política geral 

que subsiste tanto dentro dos indivíduos como nas regras que – explicitamente, 

aparentemente ou subrepticiamente – governam o estar e o criar em comum.

Quando Guattari (1981) inscreve a expressão “Revolução Molecular”, tem 

como circunstância a ressaca das mobilizações de Maio de 68 – a par de 

outras revoltas menos popularizadas e a par também da pulverização 

dos movimentos de esquerda e de extrema esquerda, dissolvidos na sua 

própria burocratização – numa década de setenta que foi a da transição 

entre os últimos cartuchos efectivos da luta de classes e um mundo novo, o 

neo-liberal, que hoje vemos consolidado. Não obstante, a expressão mantém, 

na nossa opinião, a sua pertinência, ao relativizar – e ao desacreditar – o 

espaço burocrático e formal das ideologias – dominantes ou revolucionárias, 

instauradas ou projectadas – e ao propor desviar o foco de luta, de resistência, 

para um nível molecular. Molecular porquê, na nossa interpretação? Primeiro, 

porque o nível é químico, é a infra-estrutura do biológico; em segundo, porque 

este nível se refere a uma relação fractal de forças, entre corpos de diferentes 

dimensões, em cada corpo entre moléculas, dentro das moléculas entre 

átomos, dentro dos átomos entre as suas partículas; em terceiro, porque se 

trata de um nível de acção fora do visível e do declarado, mas que atinge a 

energia vital do humano. Este nível é o do desejo: desejo dos seres individuais 

e enquanto tal sociais, desejo dos seres sociais e enquanto tal compostos de 

indivíduos. Defende o autor – já o referimos – nenhuma revolução pode ter 

lugar sem contemplar este nível, porque é insinuando-se para determinar a 

economia desejante que as forças de dominação angariam em cada ente um 

soldado que as defende, concretiza, reproduz e alimenta, na forma de lei, de 

opinião, de moral, de família, de relações íntimas, de escolas, de exércitos, de 

produtos, de relações laborais, de ciência, e até de revoluções, ou seja, até 

lutando contra tais forças de dominação.

A expressão mantém para nós a sua pertinência porque corrobora o que 

fomos desenvolvendo, mas há que re-situar as circunstâncias, pois não é já da 

ressaca da luta de classes que se trata, mas sim de um mundo de indivíduos 

escravizados pela aparência da sua liberdade, como lemos de Byung-Chul Han. 

A luta de classes é hoje substituída pelas lutas das minorias, pela reivindicação 

da diferença, ou até pela reivindicação da autonomia que aqui mesmo 

expressámos, na medida em que cada uma destas lutas é burocratizada na 

obsessão da sua própria individuação e definição. Os porta-vozes que eram 
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antes os das massas, são hoje os que pretendem reivindicar a necessidade 

do igual ou definir o que é ser ‘um’ e diferente, são os que pretendem 

paradoxalmente ser os intermediários-em-posse do desejo, são os que querem 

substituir a negociação verdadeiramente libidinal e liberta.* “O movimento 

operário organizado recusou-se, até agora, a levar em consideração a sua 

própria contaminação pelo poder burguês” (Guattari, 1981, p.22). Em modo 

análogo, hoje, o politicamente correcto e as lutas sociais em rede submetem-se 

ao intermediário-em-posse, que é tanto o Facebook, como o Estado, como o 

carácter absoluto da lei, como a economia da exposição, como a economia 

social, como a dicotomia marginal-oficial, como a contra-cultura e também 

como a nossa própria geometria em desenvolvimento, caso ela ignore um 

todo complexo do qual artificialmente se separa. Todos eles submetem e se 

submetem na medida em que se dedicam a tomar o poder de determinar o 

desejo do ‘outro’, de explicar o que apenas existe liberto de explicação. No 

momento presente, já não parece possível agir ao nível molecular fora do 

universo das moléculas patenteadas, fora de uma depuração do biológico que 

recusa as geometrias que permitem aos entes excederem-se até ao infinito.

Guattari coloca a questão do seguinte modo: “saber se é possível ou não 

sair da oposição exclusiva entre valor de uso e valor de troca”; e coloca 

como caminho de resposta “enfrentar a sociedade real, as relações sexuais, 

familiares, reais”** concretizações que aparecem aqui, alegamos, como a 

verbalização eloquente do mais radical e fundo dos entes, que não pode 

deixar de ser mantido em luta e em mãos. “Toda a ideia de princípio deve ser 

considerada suspeita. A elaboração teórica é tanto mais necessária e deverá 

ser tanto mais audaciosa quanto mais o agenciamento esquizoanalítico 

incorporar a medida do seu carácter essencialmente precário” (Guattari, 1981, 

p.141), ao que acrescentamos, tocados por Agamben: a elaboração teórica é 

tanto mais necessária quanto mais apelar a uma relação ser-sujeito consciente 

das intermediações-em-posse que inevitavelmente a contaminam, condição 

essencial para que cada ente seja colocado “em condições de tomar a paIavra, 

sem ter que recorrer a instancias representativas para exprimir-se”, sem 

se obrigar a ser “aquele que responde universalmente pelas significações 

dominantes” (Guattari, 1981, 177-178) ou induzidas pelo grupo contra-cultural 

ao qual se pertence, ou formatadas nas configurações de participação 

generosa e gratuitamente disponibilizadas, o que hoje tende a ser um mesmo 

plano de submissão. A luta pelo direito igual é já em si uma submissão ao 

direito e uma cruxificação do que lhe escapa, tornando-se alimento da máquina 

de controlo que sob o direito se instalou.

*
Com “negociação verdadeiramente libidinal e li-
berta” não nos referimos obrigatoriamente a uma 
negociação indiferente às regras e ao conflito do 
desejo do ‘um’ na prospecção do desejo comum, 
mas sim a uma negociação entre entes “sendo o 
que são, lá onde são” (Guattari, 1981). 

**
E note-se que o autor tem no centro do seu escrito 
uma crítica da psicanálise, na qual coloca o psica-
nalista no mesmo plano do burocrata ideológico 
que não procura mais senão a manutenção do 
status da sua disciplina, ou seja, da sua profecia 
sobre o paciente, previamente escrita e exercida 
na posição superior do sentado perante o deitado, 
sobretudo através do silêncio e não da conversa.
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Aqui vemos e propomos a defesa de uma dimensão simultaneamente 

necessária, instrumental, poética, precária e vital do dispositivo. 

Alegoricamente, esta dimensão é a da linguagem que corta (profana) 

comprometida com o sacrifício do regresso ao todo, enfim mais diverso e 

completo, do qual se separou. Linguagem que ganha sentido no jogo do 

comum, no qual se concretiza a dimensão original da política, antes da 

dimensão pública que é já a instauração de uma impossibilidade de regresso 

ao todo nos termos próprios de cada ‘um’ individual e colectivo. “Só um 

grupo-sujeito pode trabalhar os fluxos semióticos, quebrar as significações, 

abrir a linguagem para outros desejos e forjar outras realidades!” (Guattari, 

1981, p.179) que é uma maneira diferente de dizer que é o viver do comum que 

transforma legitimamente a linguagem. 

E, no entanto, viver o comum é precisamente esgrimir os desejos e permitir 

que se inter-contaminem. Será interessante entender como e porquê as 

comunidades rurais ancestrais não são sentidas como opressivas, mesmo que 

se lhes possa reconhecer com facilidade uma condição precária, condicionada 

no sustento e limitada aos olhos do mundo de hoje. A neta da tecedeira de 

Almalaguês, na medida em que sente o que é ser tecedeira de Almalaguês, 

ganha legitimidade para ultrapassar o mito e os rituais de um tal estatuto. 

Mesmo que tenhamos ainda de inventar novas formas de associação e de 
estar‑em‑conjunto, elas partirão sempre do conhecimento das anteriores, 
mas sem ficarem reféns da repetição e do mimetismo automático 
que rapidamente nos parece elidir o difícil e apresentar uma solução 
pronta‑a‑usar. (Silva, 2011, p.28)

E, assim, identidade não significa nem homogeneidade nem a exacerbação 

do indivíduo e da excepção, mas sim a legitimidade de cada um ‘ser’ e 

‘transformar’ no comum* – transformar como imposição de um viver presente 

e de uma continuidade histórica. Uma tal legitimidade emana, naquelas 

comunidades, de um experienciar desejado, de uma pedagogia quotidiana 

vivida com o ‘outro’, e não da formalidade de um cargo, um ministério, uma 

profissão, um protagonismo, ou uma tecnologia “caixa negra”. Silva (2011) 

refere que “só há democracia quando deixou de ser evidente como é que nos 

podemos associar”. Reforçamos com Illich (1982):

The law establishing the commons was unwritten, not only because people 
did not care to write it down, but because what it protected was a reality 
much too complex to fit into paragraphs.**

*
No baldio, o indivíduo abre-se à “incompletude 
e o inacabado que cabe a cada um” (Silva, 2011) 
partilhando da gestão desse território híbrido e 
sem dono mas que é percebido como a porção 
maior e vital do ecossistema. O comparte aplica 
as suas capacidades a constatar e canalizar para 
si e para os seus semelhantes, em conjunto, essa 
vitalidade em potência e em mutação, num ciclo 
sem fim. Não é o indivíduo que está na mira da 
nossa crítica, mas sim a sua anulação e a anulação 
da sua contribuição num fechamento que o faz 
abdicar da sua diferença controversa e criadora, 
que o remete à ignorância de si e do ecossistema.

**
Nota de tradução:
A lei que estabelecia o comum não era escrita, não 
apenas porque as pessoas não se preocupavam 
em escrevê-la, mas porque o que ela protegia era 
uma realidade demasiado complexa para caber em 
parágrafos.
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Há um carácter tácito no viver assim as realidades. Mas o tácito que aqui 

se enuncia é diferente do tácito resignado às palavras-de-ordem, pois é 

cimentado não pela repetição de representações que perderam o seu referente, 

mas sim pelo sentir profundo dos referentes, assim legitimado, reconhecido 

e transformador no comum: ‘sou herdeiro e sou porvir de todos, no comum, 

é esta a legitimidade e dignidade, minha e de todos’. Não é para nós claro 

que uma tal legitimidade seja possível na sociedade global, tecnológica e 

irreversível de hoje. Sentimos a escala como impeditiva das proximidades 

necessárias; sentimos o ambiente técnico como um património por humanizar; 

sentimos que estamos longe do ‘comum’ como espaço original do político, 

no qual os desejos podem contaminar-se fora de um quadro de opressão, 

o ‘comum’ como espaço imenso, vulgar, copioso, de todos, que convoca 

em contínuo para o fio de uma faca a partilha das dores do desconhecido 

e do possível ainda sem vocabulário nem gramática, embora prenhe dos 

vocabulários e das gramáticas da convocatória. 

Não basta, como é óbvio, abrir esse espaço (…). É preciso, na materialidade 
de um lugar, (…) uma ‘determinação’ no e com o ‘indeterminado’, porque 
nada está terminado e muito há ainda por fazer. (Silva, 2011, p.25)

Apontada como a maior fraqueza dos baldios, a desvinculação – o habitar 

desenraizado – pode ser vista em termos da organização política, na 

distribuição do trabalho e no próprio reconhecimento e fruição dos compartes 

do território ao qual pertencem. Não é a existência da Assembleia de 

Compartes per se que garante a participação directa de todos na gestão do 

baldio. Aliás, a assembleia perdeu o seu papel a partir do momento em que se 

tornou uma formalidade e não uma necessidade. Falar em participação não é 

necessário quando ela acontece como consequência de uma necessidade e de 

um acreditar colectivos. Os regulamentos, os estatutos, os trâmites legais e 

as possibilidades pré-determinadas sobre o que se poderia e deveria ou não 

fazer são paliativos para a ausência daquele querer (crer) ser. Os instrumentos 

simples que os baldios adoptam para a agilização dos debates, tomadas de 

decisão, divisão justa do trabalho e do benefício estão intrinsecamente ligados 

à facilitação do que é preciso fazer para manter ou melhorar as vidas. A regra 

submete-se às necessidades de um “longo agora” num tecer permanente, e 

com isso visa a abundância. A negociação desse “agora” em processo faz-se 

colocando o individual no ´comum’ e vice-versa. Os desígnios e necessidades 

individuais aglutinam os habitantes numa visão maior, concertada mas aberta, 

que lhes cabe resolver, gerir, rentabilizar em colectivo, em directo.



220

A regra abstracta, externa, não tem aqui lugar, como não tem lugar a 

depreciação do ‘outro’ que quer contribuir na sua diferença intrínseca. O ritual 

– do fazer, do cumprir a regra, ou outro – não concretiza o procedimento mas 

sim o porvir que não se define sempre ainda: é a reunião em torno prospectivo 

do mistério. Cabe aqui entender as estruturas de relação social – as regras, 

os ritos, os entes tal como palavras e frases – enquanto instrumentos para a 

vivência do entendimento em processo, e não como a determinação definitiva 

da forma do ´comum’. Cabe entender as construções como linguagem em 

aberto. A tecnocracia e o legalês* são opacidades linguísticas destinadas a 

erradicar o porvir indeterminado.

Remate: Ciência e Possibilidade

A ciência tende a aplicar no mundo o seu modelo experimental original, 

baseado no estudo de sistemas isolados em laboratório. Mas são controversos 

tanto a ideia do isolamento total e do controlo de todos os factores como a 

efectividade das observações face ao comportamento do mesmo sistema em 

ambiente não controlado. Mesmo nas ciências exactas “toda a teoria científica 

se baseia não só neste género de pressupostos [certezas que não o são] 

mas noutros, muitas vezes ocultos, de ordem ontológica e epistemológica” 

(Amsterdamski, 1996). No caso das ciências sociais, o problema é agravado 

pelo facto primeiro da maior evidência da nossa limitação e ignorância. Nas 

palavras de Amsterdamski,

não dispomos de uma teoria rigorosamente universal que permita conceber 
conjuntamente as relações entre todas as variáveis sociais e, portanto, 
possa ser base de prognoses globais. Não dispomos de tais teorias não 
só em relação à sociedade humana à escala mundial, mas também em 
relação às sociedades particulares, isto é, que vivem num tempo e lugar 
determinado. (Amsterdamski, 1996, p.124)

Assim, apenas conseguimos entender posições deterministas neste campo 

como fobias ao indeterminado ou como a sua ocultação, visando ou tendo 

como consequência uma ‘engenharia social’ agressiva – já que implica 

potencialmente condicionar a liberdade humana em favor da prognose ou 

da teoria – e pouco rigorosa – já que escamoteia as imponderabilidades 

óbvias. Mas isso não nos pode paralisar em termos da procura de contributo 

válido para o conhecimento. Isso seria despojar a ciência de muitos dos seus 

campos, desde logo a ciência política e a economia. Precisamos, sim, de evitar a 

pretensão da verdade universal e de dotar de rigor e clareza os pressupostos, 

mesmo sabendo que até isto é apenas parcialmente possível (Amsterdamski, 

*
Estas são as condições actuais da ‘inovação’ 
promovida a nível institucional, paradoxalmente 
presa na estereotipação vertiginosa das formas 
possíveis, pois qualquer acção visceralmente 
experimental, quando não é por elas assimilável, é 
votada a um de dois rótulos: o de prática exótica 
que ajuda ao teatro da diversidade, ou o de uni-
verso associal e prejudicial ao tecer do progresso e 
à manutenção da ordem reinante e supostamente 
comungada.
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1996). Nomeadamente, há que deixar claros quer o universo dos dados 

quer os valores que se privilegiam, deixando azo a que se considerem e 

discutam outras opções, outras parcialidades. Mesmo considerando que 

esta investigação tem o seu terreno próprio, que é o do design e não o das 

ciências sociais, devemos fazer esta ressalva, e explicitar que estamos aqui a 

desenvolver uma leitura que articula um conjunto de experiências de campo 

com teorias ou conceitos relacionados. Não obstante, constatámos que a 

circunstância de falência que se intuiu existe numa dimensão e com uma 

inércia fortes, que decorrem de universos, comportamentos e pressupostos 

robustos – de algum modo indiferentes ao estudo – e que determinam hoje 

partes muito substanciais do nosso ser individual e colectivo. Mas isso não 

nos demove. Nem tão pouco o objectivo é fazer prognoses. Não queremos 

deslindar ou prever o futuro, nem determinar nada para ele, a não ser no 

sentido em que se visa entreabrir algumas vias possíveis e contribuir para a 

acção e tomada de decisão de outros sobre ele. Como defendemos no início, 

é na vida e na acção sensível, e em escala humana, que queremos oferecer 

evidência e estar disponíveis para acolher outras.

Possibilidade

Em estados preliminares desta investigação, elegemos o termo ‘possibilidade’ 

como central, e ele encerra, de facto uma dicotomia central do estudo. O que é 

legível no desdobramento que fizemos dos conceitos ‘criar’ e ‘comum’ é que a 

ideia de possibilidade, uma vez restrita aos seus significados ‘previsibilidade‘ 

ou até ‘probabilidade’, cerceia as dimensões humanas do criar e do comum. 

Lidamos com fenómenos cujos âmagos ou camadas mais ocultas, indecifráveis, 

não mensuráveis, se mostram mais importantes ou operativos do que a 

quantificação ou a medida tida meramente no seu sentido palpável:

Les minorités et les majorités ne se distinguent pas par le nombre. 
Une minorité peut être plus nombreuse qu’une majorité. Ce qui définit 
la majorité c’est un modèle auquel il faut être conforme: par example 
l’Européen moyen adulte mâle habitant des villes… Tandis qu’une minorité 
n’a pas de modèle, c’est un devenir, un processus. On peut dire que la 
majorité, ce n’est personne. Tout le monde, sous un aspect ou un autre, est 
pris dans un devenir minoritaire qui l’entraînerait dans les voies inconnues 
s’il se décidait à le suivre. Quand une minorité se crée des modèles, c’est 
parce qu’elle veut devenir majoritaire (Deleuze, 1990, p.235)*

Fora da quantificação e da medida palpáveis estão todas estas minorias que 

têm ou não espaço de progressão. Para observar a potência do criar, são 

relevantes os subtis devires minoritários acolhidos em contínuo, passíveis de 

*
Nota de tradução:
As minorias e as maiorias não se distinguem pelo 
número. Uma minoria pode ser mais numerosa 
do que uma maioria. O que define a maioria é um 
modelo ao qual é imperativo estar conforme: por 
exemplo, o europeu médio adulto homem que vive 
nas cidades... Enquanto uma minoria não tem mo-
delo, é um devir, um processo. Podemos dizer que 
a maioria é ninguém. Todos, de um modo ou de 
outro, estamos tomados por uma minoria que nos 
levaria a caminhos desconhecidos caso decidísse-
mos segui-la. Quando uma minoria cria modelos, é 
porque quer tornar-se maioria.
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contemplação, inscrição e incorporação ‘pré-modelares’, em contraposição 

à irrelevância ou até paradoxo da procura do modelo único que a todos 

serve e que portanto extingue a necessidade de criar. O modelo ínfimo e 

infinito é, na verdade, o humano criador, na sua durabilidade e resiliência, 

mas profundo, desconhecido e imprevisível, de cujo encadeamento complexo 

e indomado de ocorrências podemos ler, quando muito, subtis constantes, 

insistências, linhas de fertilidade. Não se trata de previsão mas de desejo, 

de sonho, de jogo, quando muito de desenho do possível antes se tornar 

provável ou previsível, pois a eles não tem sequer que se destinar. O seu 

destino é antes de mais a resistência à morte que se dá nas mãos da ‘palavra 

morta’. Resistem para manter um “campo de batalha” fertilizador, activo e 

liberto, que se destina a desenvolver todos os potenciais de transcendência. 

Isto passa-se maioritariamente em ténues camadas, graus mínimos que 

exigem sensibilidade máxima, e não em grandes feitos. Esta parece-nos uma 

lição do ‘comum’ que extraímos, e uma primeira capacidade necessária: a 

metamorfose lenta e os imprevistos no baldio são diferentes da metamorfose 

infligida pelo profissional projectista, que tende a provocar não mais do que 

acidentes restritos ao ‘comum’ que este entende, normalmente pobres nas 

solidariedades que incorporam.

A que é que o novo desenho da varinha mágica resiste? Por que luta uma 

dança ou um poema? O que há de transcendente na maneira de dispor os 

objectos na banca da cozinha, ou no vestir de manhã, ou no ir para o trabalho, 

ou no pendurar da roupa, ou no tempo da conversação ociosa? A que resiste a 

ressonância magnética ou a nova cirurgia toráxica? O que há de transcendente 

em levar as ovelhas a pastar? Por que luta o skate? E o video-jogo? Qual 

a transcendência, a resistência, a luta do novo cartaz publicitário? Ou do 

cozinhado do jantar? Ou do programa de rádio de logo à noite? Ou da 

estatística das audiências? Ou da descoberta do planeta provável? Ou da 

técnica de clonagem? Ou de um karaoke do Summer Time? Por que luta o 

pichador urbano? Será no complexo de perguntas deste tipo que se encontra o 

‘criar’ comprometido com o ‘comum’?

Cabe aqui recordar o sentir da predominância determinista da matriz que rege 

hoje a dinâmica do tecido humano. As relações e os quotidianos enredados 

nas estruturas tecnológicas, o pressuposto ético instalado e não questionado 

sobre como se processa a labuta, como se preserva a sobrevivência e como 

se preza a elevação, constituem matriz que se confunde na sua génese com 

a origem iluminista – determinada, tornada palavra-de-ordem – da ciência 

que nos parece comandar ainda, ou já de novo, o rumo civilizacional. Quando 
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a racionalidade se apresenta como instrumento aparentemente infalível 

estamos, na realidade, a sujeitá-la à apresentação-modelação unilateral 

e subversiva das possibilidades que se desejam. Ainda que houvesse 

determinação absoluta viável para a nossa complexidade social, biológica e 

física, ainda que esse determinismo fosse aplicável aos aspectos humanos 

que escapam à causalidade, não escaparíamos à crua noção de que reduzir as 

possibilidades aos ingredientes determináveis ou probabilísticos corresponde 

à redução da própria ideia de possibilidade e de futuro. Essa redução serve 

objectivos – muitas vezes não determinados – e tem consequências.

As formas são, literalmente, aquilo que em filosofia se chama as condições 
de possibilidade (da existência) enquanto individuação singular num 
mundo – sem forma nada acede ao reconhecimento. (Silva, 2011, p.30)

As formas são inevitáveis, portanto, mas contêm um potencial fertilizador 

e castrador em simultâneo. Oposições como vernacular-erudito, popular-

-moderno, contemplar-fazer, natureza-fabricação, especulação-conhecimento 

são simultaneamente ferramentas de sensibilidade e forças opressoras de 

sensibilidades. Cultivar as sensibilidades próprias e as pequenas mudanças 

ou percepções, cultivar os brios e as profundidades de todos, implica rejeitar 

qualquer forma como ordem permanente de comando. 

‘Criar’ e ‘comum’ são categorias pré-disposicionais em relação ao design, 

tal como percepção – e mais polemicamente pensamento – são prévios à 

linguagem. De algum modo, a função do designer, como do filósofo ou do 

cidadão, passa pelo regresso aos arcaísmos do complexo de genealogias com 

que lida, perante as transições possíveis do seu tempo e da sua linguagem, 

e nesse sentido apontar o que no criar está potencialmente em cada tempo 

e em cada ser individual ou colectivo que é, também, por natureza, criador. 

Alienação é, propomos, o impedir desse regesso.

GLOSSÁRIO , EPISÓDIO 3

Desejo. Vemos este como o impulso primeiro do corpo, destinado a imprimir-se 

em gesto, acção, comportamento, linguagem, objecto. Dos seus sentidos 

remotos, chega-nos referências ao desejo sexual, mas também a indolência, 

preguiça, voluptuosidade, ócio, repouso, inércia, estar sentado. Como se a 

detecção do impulso primeiro necessitasse desse estado de inacção, para 

então saltar. Arriscamos dizer que, sem ócio, não é possível ouvir o desejo mas 
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apenas a expectativa, ou seja, a presunção de necessidade e da sua forma de 

resolução. Há algo de estético no desejo (no mínimo por via da volúpia) mas 

ele diz respeito à contemplação do que está fora, que leva à iniciativa, e não à 

repetição de algo que já está dentro.

Percepção. A palavra descreve, para nós, o complexo de entradas para o corpo 

– através dos sentidos e/ou da mente – que o altera, ou seja, que transforma o 

ente desejante. A etimologia leva-nos para o perceber e o sentir, mas também 

para colher, agarrar. O que colhemos e agarramos tranforma o nosso desejo e 

vice-versa. Quando permanecemos num qualquer circuito ambiental, cultural, 

procedimental, o corpo tende a mimetizá-lo e iniciar um processo de viciação, 

a não ser que tenha inércia suficiente para resistir. Treinar a percepção implica 

experimentar colher outras coisas, mesmo que seja no mesmo ambiente ou 

círculo em que se está e sempre se esteve. 

Linguagem, dispositivo, razão, saber. A palavra vem de língua, literalmente, 

o órgão humano que serve para comer e falar. No entanto, usamo-la neste 

trabalho para nos referirmos a uma espécie de “essência comunicante” 

presente em todas as entidades e transferências. É dispositivo mínimo – 

iniciático, no limite do pré-formativo – e máximo, presente em toda a forma 

de percepção e potencialmente em tudo o que se pode perceber. Vemos esta 

essência, primitiva e ubíqua, como cronicamente insuficiente, porque não 

escapa a dispor e separar do todo que se quis perceber antes da linguagem. 

Neste sentido, está sempre em conflito com o humano natural que, por um 

lado, é do todo, e, por outro, tem por concretização primeira precisamente a 

linguagem. Se colocarmos a razão das coisas do lado do todo que queremos 

perceber, então temos que aceitar que a racionalidade não é apenas lógica e 

definitiva. Tem sempre o negativo e o paradoxo em si. Talvez não por acaso, a 

palavra ‘saber’ tem um étimo próximo de sabor, que é um modo de perceber 

porventura mais sensato e irrefutável do que a razão pura.

Outro, mistério, ideia. A palavra tem a mesma origem de alteridade, 

referência indefenida ao que está fora do âmbito do ser pronunciador. É o 

‘fora’ de mim, mas que supõe a existência de outros, apesar da indefinição da 

referência. Ou seja, não é o ‘fora’ infinito e vazio, mas sim o que de fora de mim 

pode ser algo para mim ou comigo. No nosso escrito, consideramos que há 

também um ‘outro’ dentro de cada um, e que é a parte incógnita, misteriosa, 

fechada, do seu ser, real ou potencial. A ideia é-o para aceder a este outro 

misterioso e iniciar um novo encontro entre percepção e conhecimento, entre 

empirismo e linguagem.
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Insuflar, normalizar, banalizar. Utilizámos estas palavras para nomear três tipos 

de anulação dos seres individuais e colectivos, que podem actuar em conjunto ou 

em separado, em vários graus. Tais seres, se insuflados, estão em pressão interna à 

custa – e em dependência – do fechamento e da robustez da pele que os envolve, 

então seu único meio de relação, em tensão. Estes seres vivem do inspirar sem 

expirar e incham, o que nos parece incómodo e nada contributivo para o espaço 

entre entes que lhes daria o sentido e a existência. Por seu lado, o normalizar reduz 

a possibilidade da alteridade de que falámos. O submeter à norma, ao conhecido, 

impede qualquer ritmo que não seja o ritmo do igual que anula o acidente de ser, 

mesmo quando em exercício das variantes formais da norma. Banalizar vem de 

ban – da França da idade média – e refere a relação entre os senhores e o povo, 

ao que apurámos, em dois aspectos: aos bens considerados banais, que eram 

então concedidos ao uso do povo; à proclamação do senhor no seu território, 

nomeadamente quando precisava de homens para a guerra. O que se banalizou, 

na contemporaneidade, foi o facto de que, agora, é o povo quem se resigna 

voluntariamente ao banal e se auto-arregimenta para lutas que não são suas, a 

propósito de uma vaga promessa de ser luz e senhor de si.

Propriedade, pertença, habitar. Entre o possuir e o estar próximo, entre o 

tomar um lugar e o viver nele, entre o ser próprio e o ser em alguma coisa, 

vestir o hábito (habitar uma vestimenta) tem para nós, aqui, o sentido da 

permanência em algo que é identitário, mas não no sentido da conformidade 

ao hábito que faz o monge, mas num outro, que é o de ter na pele uma 

pertença que faz indagar até o próprio hábito. Nesse sentido, é mais ‘vestir 

a camisola’, ter uma disposição para agir nisso que se habita. Reforçamos as 

ideias: propriedade é o que garante a integridade do ser individual, pertença 

é o gesto gutural de preservação do viver conjunto, e habitar é a acção e o 

tempo em que a propriedade e a pertença se harmonizam.

Pedagogia, património, prosperidade. O pedagogo grego – o escravo que 

acompanhava as crianças à escola protegendo-as de perigos e desacatos – 

transformou-se na pessoa que, reclamando posse de algo ainda não acedido 

pelas ensinadas, as orienta. Ambas substituem o pai na missão de fazer com 

que os filhos cresçam. Quando relacionámos pedagogia e património, tentámos 

recuperar uma presença directa, inter-desejante, dos envolvidos. Património 

como o ambiente do qual e para o qual se canaliza o desejo. No exemplo que 

usámos, Almalaguês, eram até as mulheres, e não o pai, quem assegurava 

uma tal presença patrimonial – no sentido de fazer sentir o ambiente ao qual 

se pondera pertencer – que o tornava com muita probabilidade desejado, em 

salto novo por cada criança, salto esse que a torna próspera (feliz, afortunada).
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Transparência, urgência. O étimo par(e), que dá origem a parecer e a 

transparecer, evoca sentidos diferentes como mostrar-se, ser manifestado, 

estar perto de, assistir a, e também obedecer, ser submisso, sujeitar-se. 

Indica-nos a imagem como uma submissão, que é a do ente à sua forma. Na 

sociedade da transparência (Han, 2014a), o ser trans-sujeita-se, subjuga-se, à 

imagem que expõe de si, ubiquamente, mesmo, ou principalmente, quando tem 

nas mãos e usa a possibilidade de se desmultiplicar em múltiplos personagens. 

O que subjuga é o escamoteamento do mistério e a anulação da propriedade 

real sobre si, e não a possibilidade de fabricar a imagem. Este fabrico é apenas 

instrumento da subjugação, quando se torna uma urgência – um aperto, uma 

ameaça, uma grande necessidade, uma pressa – que se sobrepõe ao perguntar 

de si, para si, sobre o seu mistério, que nos parece urgência maior, mesmo que 

a responder em tempo de ócio, de despertar do desejo.
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Guardámos do Centro Comercial Stop pequenas 

séries fotográficas – de sofás, de paredes, 

de revestimentos, de sanitários, de cenas de 

ensaio – que procuram encontrar as subtilezas 

lexicais do lugar.  

Leia‑se a actual razão de ser do Stop – a 

prática musical informal dos mais variados 

géneros e formações – à luz da imagem de 

uma das suas instalações sanitárias: o que 

é mais forte? A fronteira protectora daquele 

pedaço que escolhemos para dar largas à 

premência marcadora, ou o facto de sabermos 

que outros como nós se inclinaram para 

partilhar alegremente a mesma parcela?  

E se colocarmos rótulos por cima de cada 

colector individual? deathmetal; trashmetal; 

funk; jazz; grunge; hardrock… Cada aficcionado 

passaria a marcar ordeiramente o colector da 

sua eleição, juntando‑se assim aos adeptos 

antecessores e vindouros.  

A partilha estabelecer‑se‑ia então em 

corredores estreitos estendidos no tempo 

e sem pontos de contacto no espaço? 

Os mesmos sanitários já tiveram, entretanto, 

metade dos colectores (foram retirados de 

forma sistemática, um sim, um não) e hoje são 

uma caleira corrida de aço inox. A tendência é 

para corredores cada vez mais distantes, que 

cortam definitivamente qualquer hipótese de 

contaminação, ou para um dispositivo contínuo 

que, no tempo e na acção, é plano aberto?  
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Como é que o gesto animal de marcação 

do território, como a condição humana 

de nomeação das coisas, contrariam ou 

alimentam a ideia do espectro contínuo e 

infinito de possibilidades? Alegue‑se que o 

humano, individualmente considerado, se 

constrói nos seus espartilhos mais íntimos, 

físicos, mentais, psicológicos, linguísticos, e é a 

partir deles que contribui, marcando o espaço 

comum. No entanto, nesse gesto de marcação, 

tanto podemos viajar para uma estrutura 

social de acção condicionada ao máximo por 

um mínimo de marcas, como para um contínuo, 

para um cenário acolhedor de contribuição sem 

estrutura prévia.

Pergunta‑se, em suma, sobre as qualidades 

e a organização do espaço comum de 

contribuição; sobre o modo como acolhem, 

determinam e resolvem contributos; sobre o 

modo como se relacionam com a intimidade 

(ou ordem interna) dos contribuidores; sobre o 

alcance no tempo e no espaço do encontro das 

contribuições.

Na sala de desenho acima, os estiradores 

estiram a mesma pergunta aos donos do 

imobilizado.
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Casos e Termos – Interpretação

Uma vez apresentados os casos e os termos, vamos agora passar à sua 

interpretação cruzada. Em acordo com o que estabelecemos na Metodologia, 

continuaremos num processo de esboço, e re-esboço, numa viagem extremada 

entre o pensar mais abstracto e a evidência prática, tendo um conceito – que 

no nosso caso emana dos termos criar/comum/dispositivo e dos casos – 

como orientador da pesquisa intuitiva, como é próprio do método do design. 

Porventura, esta escrita visa ser ligação, intermediação, de todos estes 

extremos.

Iniciámos esta etapa fazendo uma releitura do que para trás se escreveu. 

Esta leitura foi guiada por vectores que elegemos como definidores do caso 

Rádio Manobras: Rádio como ente, como dispositivo, como mediador, como 

quotidiano e como espaço pedagógico. À luz destes vectores, organizámos o 

que nos apareceu como factos relevantes, problemas, relações ou articulações, 

e ainda proposições. Quando avançámos para a compilação interpretativa 

desta recolha, acabámos por sintetizar dois macro-vectores – rádio como 

coisa em si, e rádio como agente – sob os quais nos organizámos, apesar da 

artificialidade das divisões e sub-divisões que escolhemos. 

Esta interpretação visa ser súmula e ganho de definição do que nos tem vindo 

a ocupar: a relação criar-comum e o seu estado na comunidade dos humanos, 

a partir das nossas experiências no Porto; a ligação íntima desta relação com 

o nosso momento civilizacional; o modo como, no futuro, nomeadamente 

na Rádio Manobras, poderemos agir tendo em conta aquilo que já sentimos 

como desdobramento da nossa questão central e património neste escrito: 

como é que, no comum abundante que é o não-saber de hoje, pode acontecer 

um ‘criar’ que é um ‘separar’, concretizado em formas ou disposições que 

se devolvem e alimentam o ‘comum’ fértil que é, em si, sem forma, ou 

pré-formativo?
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RÁDIO COMO ENTE: SUBSTÂNCIA, VIDA, PROJECTO

Inscrição

O acesso ao ente faz-se vivendo-o, e só indirectamente por via das subjectivações 

que daí surtem. No nosso caso, o ente RM funda-se na viabilização colectiva 

do viver de uma substância que é simultaneamente percepcionada e incógnita, 

construída e inexistente. E, porque se trata de um ente múltiplo, composto 

de outros entes de várias índoles, este viver vai exigindo, interno a si, algo de 

linguagem e também algo de projecto: algo de linguagem enquanto expressão 

de si e de cada um dos que o compõem; algo de projecto como o entendimento 

em acção, vivido conjuntamente pelo múltiplos compositivos. Mas não falamos 

ainda de linguagem e de projecto nas suas dimensões disposicional e modeladora. 

Falamos antes numa primeira dimensão que se manifesta na iniciativa e na 

prática desse viver colectivo, no sentido de aceder e transformar substâncias 

que são sistematicamente mais desejadas e intuídas do que existentes e 

recortadas. Pensamos então, por agora, o projecto RM como a acção-movimento 

inter-expressiva e intermediadora, que visa a descoberta e transformação de 

um ‘todo’ esperado como específico mas na verdade apenas intuido no seu seio, 

acção-movimento essa que liga e rompe, simultaneamente, pelo que exprime, o 

ente e os entes que dele fazem parte. Propomos também que, em sintonia com o 

seu carácter múltiplo, este ente é um complexo de corpos, condições e urgências. 

O corpo desta rádio compõe-se de som, de actores, de contextos de produção 

e propagação, e ainda das fisicalidades técnicas que o facilitam ou permitem; a 

sua condição é a de um produtor/mediador colectivo de som; e a sua urgência 

é ser esse corpo e essa condição em acção colectiva na cidade do Porto. 

O seu projecto, em resposta à urgência, é perguntar-se, e ir respondendo, no 

quotidiano, ao dilema de como é que isto pode acontecer: rádio-corpo-máquina 

de perguntar numa circunstância e num contexto específicos, e não 

necessariamente máquina de responder, a não ser pela tentativa da prática 

que é sempre pergunta em si. A sua linguagem surge e transmuta-se 

nesse fazer que é tanto o debate interno entre os membros como também 

a produção e a publicação do que se faz. Transversalmente, como motes 

iniciais de convergência e, nesta qualidade, também como partes do corpo, da 

circunstância e da urgência, este ente contém – herda – as ideias de ‘rádio’ e 

de ‘colectivo’, bem como uma sua ‘geografia’ específica. 

Quanto à ‘rádio’, mais do que uma definição técnica, queremos inscrever: 

historicamente, trata-se da primeira possibilidade de comunicar à distância 
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com recurso a uma física – as ondas electro-magnéticas – que fica disponível 

na totalidade do território coberto, mas que é inacessível a quem não estiver 

em posse de uma tecnologia que é em algum grau escassa; ela expandiu 

radicalmente a cobertura viável para a emissão de mensagens sonoras, 

se comparada com acções ou técnicas anteriores, como o sino da torre, a 

trombeta, o grito de um monte para o outro; a sua índole é em maior grau 

a da disponibilidade da mensagem no território, como o sino, e menos a 

da distribuição dirigida como é o caso do telefone; a sua razão pode ser o 

diálogo no seio de um grupo – como é o caso dos rádio-amadores – mas ela 

é, predominantemente, a da mera disponibilização de mensagens codificadas, 

condição na qual o feedback é predominantemente uma operação de 

monitorização; não obstante, tem a possibilidade de isolar comunicações por 

via da selecção de frequências, permitindo quer a transmissão simultânea de 

muitas mensagens, como experimentamos ao sintonizar um receptor, quer a 

reserva da comunicação a emissores e receptores reservados, como é evidente 

no caso mencionado dos radio-amadores e também no das comunicações de 

rádio em cenários de guerra; a rádio comunica ‘aqui e agora’, lança a sua sorte 

no momento, o que significa que as possibilidades de registo em memória 

perene daquilo que foi comunicado são secundárias e não fundamentais para 

o seu funcionamento e índole primordiais; a matéria produzida para emissão 

e depois percepcionada é o som, independentemente das operações de 

codificação/descodificação que ocorrem no processo.

Quanto ao colectivo, recorremos à etimologia para lhe desdobrar um sentido: 

extraímos, do étimo latino collectivus, sentidos como: ‘recolhido’, ‘reunido 

de todas as partes’, ’concludente’ (Brou, 1900). A palavra está relacionada 

com colecta, coleccionar, coligir. Estes étimos próximos – collectus, colligo 

– trazem-nos derivas de sentido que nos ajudam a discernir o ‘colectivo’ 

que vivemos: colher, apanhar, reunir, e também convergir, apertar, reduzir, 

atar, prender estreitamente, fechar, e ainda sarar uma ferida (Brou, 1900). 

Collectivus humor significa “água de cisterna” (em Latim, humor refere-se 

a fluídos, entre os quais a água). Usemos esta imagem: na cisterna ocorre a 

convergência de águas que, de trajectórias diferentes, se fundem num mesmo 

corpo líquido, contido, potencial, preparado para um jorro novo. O que coligiu 

– a cisterna – homogeneizou todas as histórias e percursos anteriores numa 

só potência, resumindo-as aparentemente à essência ‘água’, mas na verdade 

colhendo, congregando, reduzindo num corpo uno e recortado, todas as 

subtilezas das várias águas que encheram a cisterna (as águas subterrâneas e 

minerais, a água da chuva inócua, a água de enxurrada cheia de suspensões). 
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No recolher de cada um destes cursos e especificidades, lemos a violência do 

apertar, atar, prender estreitamente, fechar, e também o sarar de uma ferida. 

A reunião é festiva e também conflituosa: reconhece-se uma ancestralidade 

comum – na metáfora da cisterna, a água –, mas dilui-se a individualidade de 

cada percurso; ganha-se uma potência contida numa geometria específica – a 

cisterna – capaz de um jorrar novo, mas interrompe-se o caudal de cada fluxo; 

sara-se a separação que existiu entre as águas que entraram na cisterna, mas 

inaugura-se uma separação nova com aquelas que lá não chegam ou cabem. 

Se, em lugar de ‘cisterna’, a metáfora for ‘colecção’ – pequenos frascos de 

águas de várias proveniências catalogados e organizados num expositor – o 

contentor é já organizador de coisas separadas, e não promotor da sua mescla. 

Aqui, a potência reside na separação e não na fusão. Uma tal “reunião de 

todas as partes” evita a diluição de cada especificidade. No entanto, os outros 

dilemas agravam-se: para acentuar a divergência histórica, o enclausurar de 

cada água não só interrompe os seus fluxos naturais como tende a perenizar 

uma geometria artificial da sua fragmentação e relação. O ‘sarar’ proposto pela 

‘colecção’ redirecciona a essência e a potência do reunido: já não se trata de 

‘água’, mas sim de ‘águas’; já não se trata de jorrar ‘água’ mas sim de jorrar 

‘uma ideia de água’, ou ‘possíveis ideias de água’, a partir das várias águas 

coleccionadas. 

O colectivo define-se na forma da reunião, porque esta interfere quer no fluxo 

de cada um dos que se reúnem, quer na índole, potência, acção, e consequência 

do que se forma, quer ainda naquilo que se sara, e fere, dentro e fora do 

colectivo. Ora, o valor que é dado hoje, culturalmente, ao individual-histórico-

-nomeado (o individual conhecido, construído, verbalizado), face não só 

ao comum-presente-indefinido (o não-saber partilhado), mas também ao 

individual-desconhecido, histórico ou não, interfere no que hoje nos aparece 

como a forma possível da reunião: neste tempo de pseudo-preponderância do 

individual reconhecível, o colectivo tende a ser um acumulado mais ou menos 

organizado de entes separados, em lugar de ser um magma que gera, na 

turbulência das heranças, uma potência nova. O ‘eu e os outros’ sobrepõe-se ao 

‘nós’. Ora, por outro lado, não há inocuidade no colectivo, nem tão pouco a sua 

urgência é o apuramento do individual (o patrimonial-individual não interessa 

ao comum a não ser na medida em que para ele contribui, como extraímos do 

baldio). A urgência do colectivo é o gerar da potência na qual o individual pode 

então reviver, de novo e inevitavelmente no comum. Mas esse gerar exige, 

em algum grau, o abandono do individual às suas possíveis fusões, e não é 

imperativo que estas se sintam como capitulações. A imagem da cisterna é-nos 
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cara também porque torna palpável o contributo indelével de cada curso, com 

a sua pureza, a sua mineralidade, as suas suspensões e a sua massa, mesmo 

quando lançados em turbulência aparentemente caótica e difusa. 

Começa a clarificar-se também, para nós, a promiscuidade que existe entre 

o colectivo e a sua geografia, pois há uma interferência entre os lugares e a 

maneira como os humanos se reunem e agem,* o que estará mais ou menos 

explícito nos comportamentos, nas existências, nos sulcos históricos que 

marcam quer o lugar quer o homem. Não podemos expor detalhadamente essa 

geografia, mas interessa-nos reconhecer que ela é também um outro corpo 

múltiplo, real, incógnito, prenhe de desejos e expectativas, simultaneamente 

intransigente, permeável e mutável na medida das negociações e práticas 

que se lhe proporcionam e que escrevem a sua história. É uma segunda 

escala de ente colectivo, com os seus corpos, condições e urgências: no nosso 

caso, devemos olhar a Rádio Manobras na cidade do Porto como acidente na 

envolvente – que podemos apontar na forma de cisterna, colecção de frascos, 

ou outra – que faz convergir para si e que de si flui em função dos seus 

contornos, reconhecíveis ou não, e da reunião que aí se promove.

Tal como, nos termos, encontrámos no ‘comum’ a centralidade – ou unidade 

– que mais nos move e em função da qual podemos pensar o ‘criar’ e o 

‘dispositivo’, também, ao interpretar o caso, encontramos na ideia de colectivo 

a urgência maior, ou primeira, aquela que nos permite focar a rádio como 

instrumento e reconhecer um recorte da acção geradora porque interferente 

na geografia que habitamos. No ‘colectivo’ Rádio Manobras, estamos perante 

o conjunto mutável das pessoas que se dispõem a tentar pelo menos uma 

parte da sua viabilidade enquanto seres individuados, jogando nele as suas 

possibilidades de interferência numa realização conjunta, nas suas condições 

e na sua narrativa. Cada um dos seres transporta os seus desejos e as suas 

expectativas – vemos os desejos como as emanações primeiras do corpo físico 

e histórico de cada um, e as expectativas como o visionamento apriorístico, 

formal ou até espectacularizado das possibilidades da realização dos 

desejos. A realização conjunta lida com a imponderabilidade da negociação 

e concretização de cada proposição individual, desejante e expectante. 

A mutabilidade do conjunto, do colectivo, diz respeito: à entrada e saída 

de pessoas que se dispõem a jogar, em permeabilidade com os colectivos 

concomitantes; ao fluxo da matéria existente na geografia e trazida pelos 

operadores; à transformação em loop dessa matéria e de cada participante 

por si próprio, dos seus desejos, expectativas e imperativos mais ou menos 

expressos, que altera o curso da negociação e do próprio ente colectivo. 

*
Esta interferência merece ser desenvolvida de 
múltiplos pontos de vista, entre os quais os da 
história, da cultura e da própria geografia. No 
entanto, para o fazer, estaríamos a afastar-nos da 
circunscrição definida e das condições disponíveis 
para este trabalho.
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A herança ‘rádio-colectivo-Porto’ agregou-se e pressentiu a sua urgência no 

momento do seu incidente fundador – ser espaço de encontro do projecto 

Manobras no Porto (MnP). Aqui se iniciou um entendimento e se visou nele 

uma presença em salto, uma transformação, um projecto. O incidente fundou 

a reunião dos viventes e contaminou a trajectória do seu viver. A substância, 

que é um complexo de corpos, condições e urgências, incorpora então um 

“tetranómio” patrimonial: fisico-técnico (som-rádio), humano (individual, 

colectivo, cultural), geográfico (camada activa presente no Porto e empatia 

sensível com todas as geografias humanas por via do som) e histórico/

acidental (em primeiro lugar o Manobras no Porto, e, a partir dele, as pessoas, 

matérias, factos e espaços que vão concretizando a RM, por decisão ou 

imponderabilidade).

Problematização

As “comunidades de marca” (Han, 2014a)* promovem, usam e pervertem 

a equação ‘colectivo’ que propusemos, apresentando-se como a reunião na 

forma de uma cisterna que promete a preponderância do indivíduo, ou seja, 

propõem-se agir como um contentor comum que garante o jorro futuro de 

cada uma das individualidades recolhidas, mas em separado, não só incólumes 

à turbulência promovida como ainda mais impositivas no apuramento da 

sua diferença histórica. A forma contentora – propomos, o projecto – não 

pode prometer o que não pode prever nem cumprir. Pode, antes, encarar, 

na sua fundação, a vivência conjunta das histórias e vislumbres. Avançamos 

da metáfora da cisterna para uma outra, a de uma albufeira natural. Ou 

seja, damos como alternativa ao previamente posicionado e desenhado 

(e que implica a correcção de alguns cursos naturais), a inevitabilidade da 

descoberta que é o desaguar inevitável de um conjunto de cursos, de caminhos 

tortuosos de luta, que encontram uma estação conjunta, um surpreendente 

momento de calma que ocorre enquanto a potência se acumula para, também 

inevitavelmente, jorrar de novo. Reconhecer a albufeira natural é diferente de 

conduzir água para a cisterna pré-desenhada.

No entanto, debatemo-nos com a dificuldade de reconhecer albufeiras 

naturais na nossa geografia contemporânea, que vemos hoje, antes, como 

uma superfície cortada por cursos artificiais e cisternas paradoxais, para 

os quais se obrigam todos os caminhos tortuosos. E, no entanto, também, 

mesmo a albufeira não é a água toda. Ela tem um recorte, uma margem e 

uma ferida, que lhe é imposta pela própria condição ontológica. O colectivo 

*
Podemos alargar este conceito de “comunida-
des de marca” a todas as convocações que, por 
meio de uma imposição identitária e mediática 
formalizada, procuram congregar indivíduos para 
viver a sua singularidade dentro de um invólucro 
determinado – um partido, um estilo, uma rede 
social, um clube, uma escola, uma moda.
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pode ser, em simultâneo ou em separado, sentido como a redução a um 

denominador comum, como uma colecta ou reunião que ganha uma potência 

nova, como um sarar que é um regresso à condição de nascença, ou como 

o prender estreitamente que interrompe os fluxos históricos. Nada disso 

faz o colectivo escapar à contradição que é ser ente em si. Nos baldios, esta 

contradição vence-se, internamente, pelo sentimento de pertença, que 

significa vibrar partilhando não só o fazer que urge, mas principalmente o ‘não 

saber de todos’; e, externamente, vence-se pelo esbater, também colectivo, 

das fronteiras, que se faz reconhecendo e cumprindo o ritual de viajar para 

lá do monte – para lá do apreendido – como parte da condição e do fluxo 

novo, e que transforma os entes numa nova possibilidade. Neste tipo de 

colectivo, sentimos empatia com o que metodologicamente definimos como 

geometria e tempo, dobra e nutrição: os cursos históricos não são cortes mas 

sim expressões de tensão no tecido; o tempo, para além da cronologia das 

eficácias, exprime o acumular e a tomada de consciência das potências que 

numa geografia convergem e nutrem.

O que fomos intuindo e experimentando – neste escrito e nas práticas 

aqui apresentadas como casos – aponta para a proposição de que, hoje, 

a prática projectual, enquanto acção mediadora entre as substâncias e a 

sua transformação, tende a corromper o processo de modo irreparável, 

usurpando quer os fluxos substanciais quer as suas possíveis transformações. 

Nomeadamente, observámos que o projecto profissional, na medida em 

que robusteceu aprioristicamente a sua linguagem, o seu procedimento 

e a definição da bondade dos seus resultados, tornou-se numa máquina 

processadora de realidades segundo o seu próprio modelo. Ou seja, tende-se 

a que não ocorra já uma transformação das substâncias na resposta às suas 

urgências, mas sim a normalização das urgências e a sua submissão a um 

programa que tem um espectro pré-determinado de respostas. Por outras 

palavras, vemos na ideia de projecto o risco de uma hegemonia procedimental 

e formal que se impõe como essencial e se substitui às possibilidades do viver, 

e, consequentemente, na qual a expressão do desejo se transmuta, na melhor 

hipótese, no prazer da execução do modelo. 

A proposta de regeneração que lançámos neste escrito implicou, no caso Rádio 

Manobras, inscrever a sua vida ‘fora’ de qualquer encarnação de projecto 

enquanto substituto do viver. Procurámos – procuramos – aceder a uma 

ideia-substância de colectivo-rádio que não se perde ou sucumbe no seu 

próprio plano, pelo que encara o seu projecto como uma mediação aberta à 

definição de si, sistematicamente desconhecida e indagada. Não obstante, 
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e à imagem do que se passou nos baldios – que uma vez contaminados por 

uma realidade externa, geopolítica e técnica configuradora do ‘ser’, não mais 

pôde ignorar esse dado no seu viver – já não é possível à RM viver os tempos 

originários: nem aqueles da pertença ao MnP, nem aqueles da rádio como 

tecnologia em nascença e deslumbramento sobre a sua própria pragmatização, 

nem aqueles de outras rádios que se depararam com heranças semelhantes, 

noutras condições e urgências. 

Quando o MnP terminou, em 2012, fazendo desaparecer o contexto tutelar 

desta rádio, a RM encarou a necessidade da sua autonomia, lidando com o 

que é ser rádio, hoje, no Porto. Mas isso não pode significar a extinção da sua 

índole original. Vemos aqui a condição do órfão que não pode omitir a sua 

genética, a sua herança, que propomos resumir do seguinte modo: ‘um espaço 

de encontro concretizado e partilhado por todos, por via do som e da rádio, no 

Porto’. Como rádio, herda o desafio da sua existência perante a sua possível 

obsolescência no tempo tecnológico do smartphone; como som, herda uma 

matéria-prima expressiva, sensível, hoje submetida à logica do entretenimento 

que domina o espaço mediático e, por esta via, o espaço sensorial; do humano 

herda o desafio da construção colectiva, reconhecendo em si a incapacidade, 

que se tornou cultural, de ser e agir colectivamente fora da lógica mercantilista 

na qual tudo, inclusivamente as pessoas, as suas capacidades, o seu tempo e 

o seu desejo, se pretendem quantificados, contratualizados e geridos, mesmo 

que se intua a potência para além de tal pretensão; da geografia herda o 

desafio de uma presença e de uma pertença intencionais, que são também um 

desafio de ligação ao todo humano sensível. Tudo isto ocorre numa condição 

de permeabilidade entre a geografia e o colectivo que faz a rádio, já que esta 

se abre a ser feita por todos, ou, voltando a parafrasear Xesús Balboa Lopez 

(Trespés, 2014), se dispõe a que “os lugares não nos pertençam, mas que 

sejamos nós a pertencer aos lugares”.

Encontramos dois dilemas principais no ente complexo que aqui tentamos 

abrir: por um lado, inscrevemos a linguagem e o projecto como partes do 

corpo, como componentes da substância desejante, e necessitamos de 

perceber como é que se vive essa condição; por outro lado, a permeabilidade 

que alegamos como intrínseca ao projecto é potencialmente o Cavalo de Tróia 

abarrotado das patologias que ambicionamos curar.* Não vemos os dois 

dilemas como separados, mas sim como interligados, porque identificamos 

as patologias precisamente no que hoje em dia se concretiza como o viver 

colectivo da linguagem e do projecto, trazido inevitavelmente – e dizemo-lo 

com uma forte sensação de impotência e desalento – para o seio de qualquer 

*
como vimos em Guattari (1981) e vivemos 
também principalmente nos casos Stopestra e 
Manobras no Porto.
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empreendimento colectivo. Tais patologias, à luz do projecto RM, podem ser 

revisitadas do modo seguinte: no quotidiano vivido, sentimos as possibilidades 

da linguagem reduzidas a um binómio significado-significante extremado 

funcionalmente entre as categorias da pré-determinação de uma ordem e da 

obrigação do entretenimento, para onde são arrastados também os interstícios 

da expressão – o poético; o indagador; o que fere e descobre mesmo que 

provisoriamente; a linguagem que, enquanto mediação, transforma em 

harmonia o ser intríseco. Em escapatória benévola, são atribuidas a estes 

interstícios as categorias da intriga e do exotismo mais ou menos tocante, mas 

nunca a sua real urgência, que é a do aceder ao que, de facto, se passa no ente, 

na sua condição, na sua geografia íntima, e que lhe exige uma acção interna e 

uma reberberação efectiva nos interstícios do meio. 

Deux choses que la “société” ne peut supporter: qu’une pensée puisse être 
incorporée, c’est‑à‑dire qu’elle puisse prendre effet sur une existence en 
termes de conduite de vie ou de manière de vivre; que cette incorporation 
puisse être non seulement transmise, mais partagée, communisée. Il n’en 
faut pas plus pour que l’ON ait pris l’habitude de disqualifier comme ‘secte’ 
toute expérience collective hors contrôle. (anónimo, 2003)*

O programa “Tédio Talks”52 – que repete semanalmente, na RM, o mesmo canto 

do mesmo canário às sextas-feiras, na hora de esquecer a semana de trabalho 

e invadir a cidade-entretenimento – ou o programa “Music as Politics”53 – que 

tem vindo a divulgar a produção musical de um grupo de músicos londrinos 

empenhados na exploração sonora como gesto político – encaixarão certamente 

numa das categorias benévolas supramencionadas, não só para o auditório – 

que conhecemos mal – mas também para o conjunto das pessoas que contribui 

activamente para a RM. Propomos que esta constatação é prévia a qualquer 

avaliação artística-conceptual-estética-formal dos programas; a questão 

está no alheamento mútuo entre tais propostas e o gráfico cartesiano das 

possibilidades expressivas aceites em som, em rádio, e na vida comunitária, o 

que é uma redução do que referimos como a matéria rádio-som.** Porventura – 

e mantemo-nos fora de avaliações estético-formais – o canário concretiza o que 

é ser rádio, e os músicos londrinos concretizam o que é fazer som, em intimidade 

com as matérias originárias e patrimoniais que vivem e referem. Estes casos 

tentam uma interferência em relação directa com as substâncias que abraçam, 

prescindindo de uma submissão à ordem formal em vigor, que se constituiria 

como uma mediação introdutora na economia da lei e do mercado.*** Ao 

prescindir, não podem nela ter lugar (na sociedade do controlo). O herói – o que 

52 http://radiomanobras.pt/ouve/programas/tedio-talks/

53 http://radiomanobras.pt/ouve/programas/music-as-politics/

*
Nota de tradução:
Duas coisas que a “sociedade” não pode tolerar: 
que um pensamento possa ser incorporado, isto 
é, que possa ter efeito sobre uma existência em 
termos de conduta da vida ou modo de vida; que 
essa incorporação possa ser não apenas transmi-
tida, mas partilhada, comunizada. Não foi preciso 
mais para SE entranhar o costume de desqualificar 
como “seita” qualquer experiência colectiva fora 
de controlo.

**
Podemos balizar esta redução, caricaturalmente, 
entre as vozes afectadas dos anúncios de rádio e o 
entertainer Fernando Alvim. Tais balizas invadem 
o nosso quotidiano e os nossos desejos. Exemplos: 
1) a voz que anuncia os serviços em todas as es-
tações de caminho de ferro assalta-nos num tom 
de pseudo-erotismo publicitário que podemos, 
sem qualquer excesso de moralismo, sentir como 
insultuoso, já que não só usurpa e ridiculariza o 
território dos afectos como ignora a condição do 
outro que recebe a mensagem; 2) a maioria das 
propostas de programas de rádio que chegaram 
à RM nos últimos 3 anos trazendo o humor como 
argumento, padeciam de uma mesma subserviên-
cia às estrelas da rádio do momento. Em ambos 
os casos sentimos os territórios da expressão e 
da percepção como reduzidos: no primeiro caso, 
o emissor demite-se da consciência do tom como 
parte da comunicação, e obriga o receptor a fazer 
o mesmo, sob pena de se sentir diariamente 
assediado por uma companhia de transportes; 
no segundo caso, o humor tende a restringir-se à 
forma específica e momentaneamente instituída 
do palhaço.

***
Na ordem subversiva destes fenómenos, não nos é 
difícil imaginar a rubrica “Tédio Talks” numa rádio 
comercial, patrocinada pela própria instituição TED, 
que se apropriaria assim da sua própria crítica.
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supera a condenação à tragédia eminente – não pode hoje prescindir de ser 

um herói-modelo, fantástico, individuado e espectacular no sentido da obra de 

Debord (2010). Não pode superar simplesmente na escala do seu viver. Precisa 

de se artificializar e de artificializar a escala da sua vibração própria.*

Mas, se o colectivo humano é hoje maioritariamente vivido na lógica do 

imenso espectacular, qual a legitimidade de exigir o contrário? Nenhuma, 

apesar de sentirmos que o homem comum se está a sentir mal na sua actual 

circunstância. Apenas há legitimidade em procurar posições e caminhos em 

luta nos quais a ideia de que é o mercado a desenhar o produto humano – por 

outras palavras, de que o humano se governa apenas na luta virtual da sua 

própria quantificação e da quantificação das coisas – possa ser pelo menos 

contrabalançada por uma outra: a de que a comunidade dos humanos pode 

trabalhar, em harmonia com a sua complexidade e variedade, as suas várias 

economias: a da subsistência, a do comum, a das percepções e dos afectos, 

das expressões e das exposições, a das singularidades dos lugares em todas 

as escalas, a da sua própria substância humana. O que se propõe implica – à 

imagem dos fluxos substanciais que afluem numa circunstância e num lugar 

– um regresso permanente à profundidade patrimonial do que se junta. E – 

à luz do que temos vindo a identificar como patologia e como ilustrámos a 

propósito de Almalaguês (pág. 209) – não podemos confundir o património 

com a sua apropriação e espectacularização, nem a experiência com o dogma 

da experiência, nem o homem com a sua gestão, como se o homem recente 

e performativo pudesse abdicar do homem que é (como se a água de uma 

nascente pudesse recusar ser água e recusar a sua nascente). A legitimidade 

propositiva do ente colectivo, o seu projecto e a sua linguagem, passa, pelo 

contrário, pelo resgate de todas as qualidades – o denso inquantificável 

– para uma potência presente, histórica e circunstancial. O que pode fazer 

da linguagem e do projecto partes do ente, resgatando-se e resgatando os 

entes à condição de Cavalos de Troia automáticos – que se auto-corrompem 

e apagam – é a manutenção do acesso crítico à profundidade substancial e 

patrimonial. Reformulamos o que referimos a propósito do ‘criar’: o ente é-o 

na medida em que se autonomiza e cria a sua própria urgência sobre o que é 

importante, interessante e belo, uma via autónoma entre forma e substância. 

Mas essa via autónoma implica uma ligação ontológica ao que lhe sub e supra 

existe, enquanto capta, transcende, transforma, em loop, o que, da substância 

e da sua transformação, escapara. O projecto e a linguagem tomam parte do 

ente como intra e extra mediadores, mas não como usurpadores das heranças 

e urgências que lhes deram nascença.

*
“The world of the rulers is the world of the 
spectacle. The cinema suits them well. Regardless 
of its subject matter, the cinema presents heroes 
and exemplary conduct modeled on the same old 
pattern as the rulers.
This dominant equilibrium is brought back into 
question each time unknown people try to live dif-
ferently. But it was always far away. We learn of 
it through the papers and newscasts. We remain 
outside it, relating to it as just another spectacle. 
We are separated from it by our own noninterven-
tion. And end up being rather disappointed in our-
selves. At what moment was choice postponed? 
When did we miss our chance? We haven’t found 
the arms we needed. We’ve let things slip away.” 
(Debord, 1961)
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Dilema do ente‑projecto RM

Vivemos e observámos o conflito complexo que daqui decorre. O que, do 

exterior, é instruído ao ente Rádio Manobras e a cada um dos seus entes 

constituintes pode ser assim descrito: o ente pode vibrar no todo apenas 

se se separar artificialmente de si, substituindo-se por uma sua imagem 

mensurável – o que é diferente de uma sua personalidade – como expediente 

para a sua própria sobrevivência, e, simultaneamente ou consequentemente, 

como anulação das substâncias que se intuiram e que, nas suas circunstâncias 

históricas, se esboçaram como albufeira possível. Tentámos responder 

segundo outro tipo de instruções, nas quais a anulação é substituída pela 

possibilidade de transformação dentro do magma do projecto, e que podem 

assim ser sintetizadas: a RM é rádio em movimento para fora do seu limite 

cultural presente, embora dele impregnada geneticamente. É rádio que 

quer ser indomável no movimento dessa genética, imune à alucinação que 

significaria esterilizar-se assumindo a herança da própria cristalização. 

A sua urgência é viver a viabilidade de um tal movimento, no momento em 

que mais não apresenta como sinal de si senão uma intuição face ao seu 

referente patrimonial, cultural. Rádio que quer viver o seu corpo patrimonial 

perscrutando o seu potencial desejante, mais do que tentar concretizar as suas 

hipotéticas expectativas, ou seja, os visionamentos apriorísticos e formais que 

culturalmente se confundem ou substituem o impulso original do corpo. Em 

acordo com o que alegámos a propósito da anulação do sujeito (págs. 200, 

211, 213) viver este ente implica o exercício constante de viajar para fora da 

segunda natureza técnica e disposicional que hoje se nos apresenta como a 

ordem primeira e natural das coisas, fechada na possibilidade única da sua 

própria reprodução. 

RÁDIO PROJECTO DISPOSITIVO, MEDIADOR, NO COLECTIVO, 

QUOTIDIANO, PEDAGÓGICO

Observamos, na exposição que vimos fazendo, sobreposição dos conceitos 

‘substância’, ‘ente’ e ‘dispositivo’. Queremos assinalá-la mas não desfazê-la 

completamente, porque vivemos e percebemos estes conceitos assim 

sobrepostos. A substância-matéria ‘som’ torna-se parte do ente Rádio 

Manobras como concretização linguística e, enquanto tal, disposicional. 

O complexo Rádio Manobras, disposicional em si, é ente e substância presente 

na geografia. O humano, cada humano participante, é ente, substancia e 
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agente disposicional na RM e na sua geografia. Trata-se de olhar as coisas 

nas suas várias perspectivas, em lugar de as separar artificialmente. Tendo 

isto em conta, a perspectiva que agora propomos é a de olhar a mesma rádio 

já não enquanto um ente que se autonomiza na relação fractal com outros 

entes, mas sim no sentido de discernir as suas qualidades e dilemas activos e 

disposicionais (o que nos ajudará a voltar a lê-la como ente). “Passámos a agir 

em nome de uma missão – que aliás ajudámos a definir – num colectivo para o 

qual cada elemento traz, à sua maneira, as disfunções do ecossistema vigente 

que conflituam com o ‘comum’ emancipado que se reivindica ou procura” 

(Metodologia, pág. 79). Enfrentamos o que já alegámos: a ameaça de uma 

espécie de brandização da vida, segundo os imperativos induzidos do insuflar, 

normalizar e banalizar (Comum, pág. 175), em lugar de acções naturais como o 

perceber, exprimir, interpretar. Desdobraremos agora este dilema vivido pelo 

ente rádio-colectivo-geografia, nas suas dimensões activas, vividas, enquanto 

dispositivo, enquanto agente de mediação e enquanto espaço pedagógico.

Dispositivo técnico, restrição lexical, dispositivo invisível

Para resolver a violência de uma modelação ao dispositivo – para repôr uma 

relação natural com o sagrado que, para o ser, se emancipa obrigatoriamente 

do modelo, (pág. 197) – será necessário dar valor à pergunta que acalenta uma 

lucidez sobre o dispositivo, o seu carácter instrumental e a sua insuficiência. 

O dispositivo primeiro e último é o da indagação das coisas e da sua razão 

natural, mesmo que nessa razão se acolham a cultura e os seus produtos 

como uma segunda natureza. Os dispositivos técnicos – e o momento actual 

das coisas – não podem impedir a pergunta sobre o que mais fundo subjaz 

ao dispor, aos seus efeitos e às suas transformações. E dar valor à pergunta 

implica dar autonomia ao ente, para que este pergunte e se pergunte. Implica 

dar espaço à Voz, como alegaremos.

Já procurámos assinalar a rádio integrada sumariamente numa genealogia 

das tecnologias de comunicação por via do som (págs. 232, 233). A tecnologia 

rádio explicita, em tal genealogia, um conflito entre a disponibilidade das 

mensagens sonoras, que aumenta, em termos físicos, num território, e a 

restrição imposta pela tecnologia necessária para a emissão e a recepção. 

A restrição, embora sendo, primeiro, tecnológica, torna-se política e humana 

na rede disposicional contemporânea. Mesmo que estivessem ultrapassadas 

as questões de patente e de propriedade das formas técnicas de dominar as 

ondas, ou seja, mesmo que os meios necessários para a emissão e recepção 
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fossem hoje universalmente acessíveis, a regulação tomou o espaço comum 

radiofónico e conduziu à sua privatização no mundo dito civilizado. As razões 

evocadas para esta regulação ultrapassam e traem a sua própria origem: a 

necessidade de facilitar a comunicação reduzindo a cacofonia provável, que 

inclui a interferência com comunicações da aviação e militares, manifesta-se na 

restrição dos operadores a um número confinado de proprietários, referenciado 

e monitorizado, o que promove o controlo das mensagens disponíveis e, logo, 

a sua instrumentalização, também ela restrita. Coloca a rádio ao serviço, 

sim, mas dos interesses e necessidades dos proprietários das frequências. 

Estes são públicos e privados, mas agem ambos segundo o pressuposto 

de que todas as formas de reunião devem ser lucrativas – ou, em modo 

suave, ‘eficientes’ e ‘sustentáveis’ – o que obriga os emissores à condição de 

empresários. É assim que, em Portugal, vivemos a rádio entregue à reprodução 

da máquina económica vigente. Mesmo a obrigatoriedade de “serviço público 

de rádio” está submetida ao negócio, ao qual não interessa o serviço mas sim 

a quantidade de audiência. E, sabemos da experiência profissional, é dogma 

que as audiências conquistam-se pela depuração caricatural das tipologias 

de mensagem, por via da redução ao mínimo aspiracional que atravessa 

as expectativas reinantes e por via da evocação e exploração exaustiva 

de categorias de nicho, todas elas vias apostadas em fabricar uma oferta 

curta e reconhecível, imposta como desejada, para depois insistir nela. É o 

consumidor que desenha a oferta, mas a partir da sua própria estereotipação. 

O consumidor é um projectista projectado por outrem a partir dos próprios 

dados, que voluntariamente fornece na economia da exposição. 

O ente-dispositivo-técnico ancestral, património comum, que é a onda 

electromagnética usada na rádio-difusão sonora, torna-se irracional no sentido 

em que lança os seus operadores e os habitantes na condição de meros 

reprodutores de uma máquina económica que é, para o comum, restritiva. No 

processo, o hermetismo técnico ascende à redução do infindável potencial 

que existe na viagem ao que pode ser o som e a rádio. Torna‑se escassez 

num sentido lato, por rarefacção artificial dos recursos expressivos, que se 

manifesta em três dimensões: em quantidade (menos léxico), em profundidade 

(escamoteamento da complexidade genealógica dos léxicos, ou seja, redução 

da potência semântica), e em amplitude (redução das possibilidades de luta 

profícua entre uma genealogia dos léxicos e as urgências do hoje, por meio do 

hiper-regramento da linguagem, ou seja, restrição por via da sintaxe).

Ora, entendemos, não estamos já a falar apenas de rádio, mas de toda a 

parafernália comunicacional disponível. Hoje, do ponto de vista técnico, as 
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mesmas ondas electromagnéticas, num espectro de frequências ampliado, são 

usadas em dispositivos também eles generalizados, como o telefone celular 

e o wifi que, em conjunto, se apresentam como substitutos da rádiodifusão 

(para quê ter um rádio se o smartphone pode captar uma emissão sem 

fios?).* Acresce que, na genealogia dos dispositivos de emissão à distância 

(agora já não apenas de som mas também de imagem e de dados) estamos 

perante condições socio-técnicas marcadas pela portabilidade: ‘eu tenho 

aparentemente o domínio do meio técnico, porque ele está no meu bolso e 

na minha mão, e ocupa o meu tempo, o tempo em que eu decido o que fazer, 

o tempo em que eu disponho de mim; mas, nesse tempo, eu disponho-me 

ao dispositivo, executo o seu programa (Flusser, 1998) e alheio-me de 

mim, e alheio-me do meio fisicamente acessível; alheio-me de um erotismo 

corpóreo para afagar a pele do dispositivo técnico, para existir no espaço 

puro da comunicação sem referente para além do dispositivo, o qual eu 

apenas alimento’. É como se à democratização e ampliação de possibilidades 

tecnológicas correspondesse a ampliação também da distância entre o 

homem e a substância que é o seu ‘outro’ corpóreo e hermético, distância essa 

suavemente esticada pelos léxicos, pela semântica e pela sintaxe estreitos do 

dispositivo técnico, que se toma como natureza. 

De algum modo, o gene desta distância configurou-se na rádio em relação 

ao som, como antes provavelmente o fez a máquina de Gutenberg em 

relação à escrita e à imagem. Quando o dispor – aposição mágica ao corpo 

– escamoteia ou se substitui ao não-saber do corpo sobre si e na relação 

com o ambiente, quando a presença do dispositivo se torna omissão do 

corpo, quando a natureza técnica do ritual e a magia do dispositivo (pág. 

197) substituem a viagem dos entes em si próprios, é uma segunda natureza 

que impede o acesso à negatividade essencial da pergunta. O humano – 

colectivo e individual – perde a capacidade de se auto-intermediar aquém 

do disposto.** Alegamos que os dispositivos técnicos têm o poder de 

tomar o lugar que primordialmente se abre à linguagem. Instaura-se uma 

disposição infra-estrutural ou, podemos dizer, uma tradição geométrica na 

qual o humano assume o papel de um periférico municiador, embora revestido 

de uma aparente centralidade, autonomia, autoria e excepcionalidade que 

lhe é dada pelo dispositivo técnico. Chamamos-lhe tradição porque vemos 

esta instauração continuada, reforçada, insistente, em outras dimensões 

disposicionais que chegam aos processos de tomada de decisão colectiva, 

na vida política ou profissional: o acesso ao que, na decisão, está mais 

profundamente em causa, não apresenta qualquer valor face ao argumento 

*
“No radio channel in the world can compete with 
Youtube.” afirma-se num comentário de um post 
do Youtube.1 

1 https://www.youtube.com/watch?v=DXLrrp49GqE, 

**
Aqui, a própria comunicação – principalmente a 
publicidade – e o produto de entretenimento em 
geral são, também, predominantemente dispositi-
vos técnicos que se substituem à natureza. A uti-
lização dos “corpos reais” pela Dove1 é, em nossa 
opinião, mais problemática do que aquela dos 
corpos “perfeitos e fabricados”, porque concretiza 
e vende a fabricação aos corpos todos, vestida de 
real. É uma fabricação vestida de verdade: o idea-
lismo formal esconde-se sob a ideia de que não há 
ideal; no entanto, há ideal, porque os corpos foram 
escolhidos e a sua pose foi tratada, à imagem 
dos corpos ideais. Apenas se dá uma variante da 
fabricação, que promove algo simples: já não é a 
forma do corpo mas sim a cosmética e a pose que 
definem o modelo. 
Transitando para o universo rádio: quando se 
ouve a própria voz ao microfone, não se estranha 
apenas a inconformidade da gravação face à 
percepção interna que dela se tem, mas também 
a inconformidade da voz própria perante as vozes 
tidas como possíveis e aceites.

1 https://petitluxo.com/2015/05/11/victorias-secret-x-dove-

o-corpo-perfeito/
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técnico que é em si superficial e não exprime senão uma relação de posse 

– a posse do argumento como a posse do aparelho, ambos dispositivos 

técnicos e nunca ocupações vividas do espaço aberto pela pergunta. Estamos, 

propomos, a acentuar um logro que está já potencialmente espoletável na 

linguagem feita língua, e perto do argumento que Adorno lançou a propósito 

do (parafraseamos) jargão de um grupo de intelectuais anti-intelectual, mais 

interessados na convicção por si só do que no conteúdo real das revelações, no 

qual não caberiam pessoas que não fossem “suficientemente genuínas”:

The jargon extends from philosophy and theology (…) to pedagogy, 
evening schools, and youth organizations, even to the elevated diction 
of the representatives of business and administration. While the 
jargon overflows with the pretense of deep human emotion, it is just as 
standardized as the world that it officially negates; the reason for this 
lies partly in its mass success, partly in the fact that it posits its message 
automatically, through its mere nature. (Adorno, 1973, p.6)*

Estamos perante uma farsa disposicional, uma irracionalidade – no sentido de 

uma contra-natureza – que passa a tutelar o viver. Na genealogia do dispor, 

o aparelho tecnológico concretiza em caixa negra portátil e em quotidiano 

generalizado o logro primordial da razão única, ou da propriedade da razão, 

ou da genuinidade automática, ou da gramática que impede a linguagem, que 

vemos acentuar-se e instalar-se como segunda natureza dominante, modelo 

geométrico invisível, patologia silenciosa. 

O movimento que identificámos metodologicamente (págs. 62-64) amplia-se 

aqui: ele é já o de viajar para antes do disposto, para uma posição na qual seja 

possível ao humano confrontar-se com o seu próprio ‘outro’. E, já defendemos, 

o humano, a racionalidade da sua natureza, realiza-se enquanto tensão 

imiscuída na comunidade e não como excepcionalidade e corte escudados no 

isolamento do individual ou na convicção técnica. Nessa tensão, há que, em 

nossa opinião, discernir a fronteira a partir da qual um modelo deixa de se 

destinar a uma reprodução provisória e instrumental e passa a impôr-se como 

fixação do humano. Por outras palavras, voltando ao projecto, agora como 

dispositivo, há que discernir a fronteira entre contributo e estratégia de posse, 

entre pertença e propriedade. Propomos que o projecto, para se constituir 

como contributivo para a passagem da escassez para a abundância, da falência 

para a prosperidade, no comum, necessita de se treinar numa legitimidade 

não escrita mas intimamente comprometida com o comum (Illich, 1982) 

para dispor, para propôr a ‘oração’, a disposição explícita, aberta, profíqua e 

provisória da linguagem.

*
Nota de tradução:
O jargão estende-se da filosofia e da teologia (...) 
à pedagogia, às escolas nocturnas e às organiza-
ções juvenis, até mesmo ao elevado discurso dos 
representantes dos negócios e da administração. 
O jargão, transbordante da pretensão de emoção 
humana profunda, é tão padronizado como o 
mundo que oficialmente nega; a razão para isto 
reside em parte no seu sucesso massivo, em parte 
no facto de ele postular a sua mensagem automa-
ticamente, através da sua mera natureza.



246

Espaço de mediação, espaço para a Voz

Dissemos: o ente Rádio Manobras, na sua geografia, vive a condição de 

um produtor/mediador por via do som. Vemos agora esta condição na sua 

forma fractal: os entes múltiplos como mediadores quer para dentro de si 

próprios quer com ‘outros’ de várias escalas. Do vocábulo à geografia, do 

ente-pessoa que é fazedora na rádio ao ente-Porto e à cidade dos humanos, 

cada um é mediador – abre e age num ‘espaço do meio’ – inevitavelmente 

contaminado pelo ente e contaminante dos outros entes; vemos os léxicos 

como contentores-portadores, e a comunicação como a acção inevitável da 

propagação e da impregnação que se dá no ‘espaço do meio’. Nesta condição 

fractal, o ‘espaço do meio’ é também de múltiplas escalas: do ente com a sua 

substância, entre os entes, os entes como vocábulos, os léxicos como entidades 

que estabelecem recortes, distâncias e medidas. Não nos alongaremos 

na decifração desta malha, que é de conceitos mas também operativa. 

Apontamos, sim, a necessidade de identificar o que é que traça a condição 

deste ‘espaço do meio’ e pode, então, viabilizar a inversão de um ciclo de 

escassez-falência para um outro de abundância-prosperidade. 

No foco que temos vindo a apurar, e que nos aponta a linguagem como o 

terreno primordial onde a geometria se revela, ou, por outras palavras, a 

partir do qual o disposto se instaura, propomos que a redução das expressões 

possíveis corresponde à redução da Voz, tal como enunciado por Agamben:

Flatus vocis não é, aqui [segundo Roscelin], o mero som, mas (…) a voz 
como intenção de significar e como pura indicação de que a linguagem 
tem lugar. Esta pura indicação é (…) o significado da voz em si, anterior 
a toda significação categorial, na qual Roscelin identifica a dimensão de 
significado mais universal, a do ser. 
(…) esta Voz (…) tem um estatuto de não-mais (voz) e de não-ainda 
(significado), ela constitui necessariamente uma dimensão negativa. Ela 
é fundamento, mas no sentido de que ela é aquilo que vai ao fundo e 
desaparece, para que assim o ser e a linguagem tenham lugar. (Agamben, 
2006, p.55‑56)

Partimos da citação para uma articulação nossa:* no mergulho do ser activo e 

histórico para o substancial profundo, dá-se a abertura de um pleno-vazio no 

qual a indicação de que “o ser e a linguagem têm lugar” exige inevitavelmente 

uma expressão, mesmo que do ser para si próprio. Esta viagem inaugura o 

‘espaço do meio’, que é o espaço a partir do ser que, ao tomar-se consciência, 

abre para fora de si. Este ‘espaço do meio’ é viável na medida em que o 

mergulho se dá, e na medida em que a intenção e a indicação, a Voz, dá 

lugar à expressão. Então, a urgência primeira neste ‘espaço do meio’ é o 

*
Queremos reforçar que, desta referência como 
de todas as outras usadas neste escrito, não 
pretendemos alcançar ou dominar as enuncia-
ções dos autores, mas tão somente trazer delas 
estímulos de abertura para a matéria que temos 
em desdobramento.
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da preservação da viabilidade da Voz, ou, no colectivo, das Vozes, que são, 

recordamos, puras indicações pré-formativas do ser e da linguagem. 

Vimos que, sob o argumento de viabilizar o bem público ‘ondas de rádio’, estas 

foram privatizadas por um número restrito de intermediários-em-posse, que 

restringem a Vozes possíveis. No processo, a subtileza tensa do terreno da 

linguagem é aniquilada em favor de um código restritivo que, uma vez tornado 

ocupante único do meio, e assim substituto do meio, determina as condições 

do mergulho e do ser. As vozes possíveis – aqui ainda sonoras, tangíveis e 

objectivamente significantes – indicam-nos o quem mergulha, o que é que tem 

a viagem por viável e, logo, o que é que de facto ganha consistência de ser e de 

linguagem. Voltamos a Agamben: 

O “pensamento da voz só”, o pensamento do “sopro da voz” (…), é 
pensamento do que existe de mais universal: pensamento do ser. O ser é 
(está) na voz (esse in voce) como abrir‑se e mostrar‑se do ter‑lugar da 
linguagem, como Espírito. (Agamben, 2006, p.56)

Quem tem voz? Quem viaja? E então que viajens se fazem? Que ‘espaços do 

meio’ se abrem? Que línguas ocupam o vazio aberto na viagem? Ou seja, no 

complexo fractal do ser (dos seres) sugerimos que se apontem as ontologias 

de partida, os ‘espaços do meio’ abertos, e as expressões viáveis da chegada. 

Por exemplo, se a ontologia de partida é o dogma do que é a forma da rádio 

hoje, a viagem faz-se a partir da magreza das suas concretizações e são elas 

quem manifesta a urgência de dizer; é a sua Voz que inaugura o ‘espaço do 

meio’. Se a ontologia de partida é a inscrição autoral, a viagem faz-se no 

universo do que pode exacerbar o autor; o ‘espaço do meio’ abre-se dentro 

das urgências que o autor tem da sua própria exacerbação, e quem tem Voz, 

então, é a auto-referenciação autoral. Algo de semelhante poderíamos dizer 

sobre a Rádio Manobras enquanto organização colectiva formal, sobre o 

utilizador do telefone celular, do Facebook, ou sobre o eleitor e a democracia 

formal. Quer o mergulho que indica a Voz quer as expressões que ocupam o 

espaço aberto pela viagem reportam à ontologia de partida. Na medida em 

que há uma condição pré-definida de ser, é já esta que mergulha e que dá 

lugar à expressão no território mais ou menos definido de um certo linguístico. 

Na ontologia do artifício, o ser natural, profundo, embora condenado a não 

desaparecer de todo, fica condenado também a fechar-se no fundo, num 

negativo imenso, calado pelas possibilidades limitadas de efectivação. 

Na arquitectura fractal das ontologias e das expressões, podemos agora voltar 

ao projecto como ocupante activo de um ‘espaço do meio’ aberto antes de si, 
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e também, simultaneamente, como coisa ontológica em si que necessita de 

mergulhar para encontrar a sua Voz, para encontrar uma intenção de significação 

que inaugura um estádio de enunciação. Projectar é, propomos, mediar – agir 

no ‘espaço do meio’ – em dois sentidos: no da meditação (do mergulho que 

permite encontrar uma indicação), e no da oração (do dispor discursivo que ocupa 

o vazio aberto). Nesse agir intervêm quer os entes originários, quer a própria 

ontologia do projecto, aquela que se propõe inaugurar uma Voz e, logo, novos 

‘espaços do meio’. Estes entes não são obrigatoriamente os que se explicitam 

nos códigos, nas línguas vigentes e suas significações directas, mas sim, os que 

agem de facto da e para a mediação. Voltamos a referências anteriores para 

evocar e apurar que existem ontologias de partida e logo potências de dispor 

invisíveis mas determinantes, que agora propomos sintetizar no silêncio do 

psicanalista (Guattari, 1981) equivalente àquele do confessor e àquele, no fundo, 

do representante da forma incontestável, todos eles em posição de guardiões da 

voz do modelo em exercício despótico de ocupação do ‘espaço do meio’. Estes 

silêncios são mais fortes do que o dito explícito, pois no fundo, são os que visam, 

na obsessão da sua convicção, submeter os ‘espaços do meio’ ao que Adorno 

refere como um “postular automático da mensagem”, que suprime o mergulho 

dos entes envolvidos. A urgência destes entes-confessores -psicanalizadores-peda

gogos-projectistas, como totens do modelo, é a de conduzir qualquer desvio para a 

calha do modelo-ente majestosamente calado, do qual se sentem representantes, 

proprietários, ou mais benevolamente veículos de pronunciação, mas afinal 

decretando, em favor da sua posição de entes-ministros, a técnica infalível do 

modelo.* Não obstante, este silêncio dá-se maioritariamente, propomos, nos 

interstícios barulhentos do espectáculo, pois é, hoje, no espectáculo que o ‘postular 

automático da mensagem’ se dá. O espectáculo é, aqui, o ruído ensurdecedor 

da forma, alternadamente debitado como declaração eloquente e silêncio 

totémico, nos quais o ser pronunciador, na sua pose calada, se oculta enquanto 

ente supressor da possibilidade de outras Vozes. Estas outras remetem-se, 

subjugam-se, já vimos, a um outro tipo de silêncio: o daqueles que se prestam à 

confissão e à psicanálise e que, nessa condição, já sabem que mergulham apenas 

num ‘espaço do meio’ já preenchido por essa outra Voz do interlocutor eloquente 

e/ou silencioso. Aqui vislumbramos, em maior profundidade, o fenómeno da mera 

reprodução que temos referido, que resulta no emagrecimento dos universos quer 

dos entes quer da linguagem, que vemos como um e o mesmo fenómeno. 

Mas a pura indicação, a Voz, já tem uma urgência, que é a de uma significação, 

mesmo que sensorial. Esta ‘é’ para além dos limites da língua e da condição 

de forma, que é, em si, morta (Agamben, 2006). E é na expressão dessa 

*
Como evoca Han (2014a), esta presença silenciosa 
e castradora é já a do próprio indivíduo, que se 
escraviza a si próprio. A voz – sonora, estética, 
expressiva – muda ao microfone, amiúde, em 
obediência ao modelo silencioso e auto-imposto 
sobre o que é ter Voz.
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urgência, emancipada da forma embora incapaz de ser sem a forma, que surte 

a enunciação. Parafraseando Agamben, a forma – a voz animal – deve ser 

suprimida para que o discurso significante tenha lugar, para que se identifique 

uma real enunciação. É aqui, por via da suspensão da forma, que podemos 

identificar o disposto invisível, a pura enunciação dos seres que viajam e 

preenchem o ‘espaço do meio’. É aqui também que podemos vislumbrar o 

espaço possível de luta dos seres calados, que, no seu silêncio, podem, no 

mínimo, meditar sobre esses outros, sentados no silêncio majestoso da forma 

enfática e ruidosa. Podem interpretar o ‘criar’ como a concretização de uma 

mediação entre o viver, o pensar e o fazer que se funda na percepção do ser 

que mergulha para, porventura, encontrar algo numa outra qualidade de ruído: 

não já o da forma rija e ensurdecedora na sua espectacularização, mas sim o 

ténue ruído magmático do que pode ‘ser’.

Brueghel enacts this conflict in a space full of life: natural noises, noises of 
work and play, music, laughs, complaints, murmurs. Noises that today have 
virtually disappeared from our everyday life. An archeology of resonances 
but also of marginalities: for every character in the painting, with the 
exception of the bourgeois and the penitents, is marked by a physical 
deformity, woes of time. A cartography of deformities and a cartography of 
noises. (Attali, 1985, p.22)*

Como ultrapassar, ou pelo menos tomar consciência, sobre o infra-disposto 

que vivemos, virtual e formal, no qual a mediação dá-se tendencialmente e 

apenas entre elementos técnicos? Como encontrar mediação no meio viciado 

dos intermediários-em-posse, no condomínio dos arrendatários da sua própria 

rendição? Vimos, por exemplo, como os baldios ancestrais se desvaneceram 

por via do incremento técnico dos meios de subsistência e da representação, 

que minaram o governo directo e a vivência plena do quotidiano; vimos 

também, no CCStop, a Stopestra desviar-se da condição de luta para uma outra 

de reprodução da máquina das instituições e do espectáculo, sob a capa do 

experimental e do rebelde. Não está em causa a legitimidade dos envolvidos 

em terem acesso à técnica, ao subsídio, à cooperação com outros; e nem, 

no caso dos músicos da Stopestra, está em causa a legitimidade de estes 

se abandonarem ao hedonismo do som produzido colectivamente. Está em 

causa a sua submissão subreptícia ao modelo silencioso que, declaram, não 

querem, por se configurar como uma sua anulação de ser. Trata-se do habitar 

cada vez mais exclusivo do dispor técnico-formal-silencioso, que se instala 

como caixa negra natural e como meio hegemónico que impede os momentos 

pré-formativos originários da Voz, e que ganha assim o poder também cada 

vez mais exclusivo de pronunciação. 

*
Nota de tradução:
Brueghel encena este conflito num espaço cheio 
de vida: ruídos naturais, ruídos de trabalho e 
diversão, música, gargalhadas, queixas, murmú-
rios. Ruídos que hoje virtualmente desapareceram 
da nossa vida quotidiana. Uma arqueologia de 
ressonâncias, mas também de marginalidades: 
pois cada personagem da pintura, com excepção 
dos burgueses e dos penitentes, está marcada por 
uma deformidade física, desventuras do tempo. 
Uma cartografia de deformidades e uma cartogra-
fia de ruídos.
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Assim, voltando ao projecto como mediador-integrador no complexo fractal dos 

entes, o problema primeiro, definidor do projecto (o que instaura a viagem para 

um ‘espaço do meio’) é o da Voz, é a consideração dos que, e do que, vai mergulhar 

para uma intenção de dizer, vai inaugurar um campo que se abre à linguagem. E é 

aqui que o projecto se torna restritivo. No caso da Rádio Manobras, a sua restrição 

é paradoxal, pois ela declara-se como aberta a todos. O paradoxo explica-se por 

via de uma vontade, que é a de impedir a hegemonia de que falámos acima. 

Vemos a Rádio Manobras em desequilíbrio e crise precisamente na sua hesitação 

entre as forças do paradoxo, e entre entes – e numa cidade – que se sente não 

conseguirem mediar-se a si próprios fora da mediação do ‘certo’, inaptos para 

assumirem o seu desejo ou, por outras palavras, que depositaram o seu desejo 

nas mãos de um outrem disposto silenciosamente (mas que autoridade a nossa 

para o dizer? Também aqui uma dificuldade). Não obstante, podemos pensar o 

ser-mediador-projecto Rádio Manobras à luz da sua crise, e ir propondo as pistas 

de uma Voz e, então, de uma qualidade de mediação: 

›› Na rádio, a cobertura alargada não implica a obrigatoriedade das 

audiências, mas sim a abertura de espaço para a Vozes. E estas, para 

não se constituirem como impeditivas de outras Vozes, implicam uma 

fundação na partilha do próprio ‘não-sei’ que é assim performativo (Criar, 

pág. 183). O valor é o da pergunta, antes da quantidade da audiência. 

A forma, então, mesmo que na probabilidade da sua vulgaridade, 

transportará em si o gene substancial do ser e da linguagem.

›› A condição de emissor sem esperar resposta – o ‘falar para o vazio’ que 

é próprio da rádio – embora aparentemente desprovedor de sentido, é 

convite à consciência interiorizada de um estar no território e, por ser 

aberto e livre do compromisso do agrado formal, é convite também 

à recuperação de mediações que não são representativas mas sim 

protagonizadas, vividas, pelos mediados.

›› O feedback como monitorização, diferente do feedback como obrigação, 

concretiza quer a indagação sobre as possibilidades da linguagem 

das Vozes na geografia e na vida comum, quer a indagação sobre a 

interacção possível das percepções. Mantém-se no terreno da pergunta 

e da autonomia em relação às formas. Procura concretizar o feedback da 

nossa estrutura social e biológica, invisível e sensível.

›› Nestes sentidos, a presunção de que a rádio é comunicação e de que 

a comunicação implica a probabilidade da resposta a partir da eficácia 

prevista para a mensagem – ou seja, fabrica a necessidade para dela 
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colher frutos – é substituída pela tentativa de ser dispositivo como veículo, 

léxico como veículo, veículo como a qualidade do instrumento que se 

presta na sua envolvente geográfica, patrimonial, corpórea. É acção que 

dobra e não corta, liga-se ao corpo sem ser ente apenas por si, como fim.

Vemos na Rádio Manobras uma mediação entre o mundo vigente e o mundo 

possível de todos, que está ainda (estará sempre?) numa fase de reunião intuitiva 

de vislumbres, mas que solicita também uma definição mais apurada. Neste 

colectivo em escala fractal, sentimos a necessidade de apontar consciência para 

dentro, para os entes componentes, e para fora, para as geografias e também para 

os que nela são algo: interiorizar e interpretar cada gesto de projecto, de governo 

(cada profanação), como um habitar autónomo da e na comunidade. À imagem do 

baldio, sentimos necessidade de exercer uma livre pertença e uma negociação em 

directo, como infra-imagens instrumentais do futuro comum (Comum, pág. 178). 

Isto é categoricamente antagónico à esteticização do comum e do futuro comum, 

pois navega – performa – sem perder de vista a Voz, que é pré-formativa, do 

comum. E não sentimos capacidade para o exercer numa escala que não é humana, 

no sentido em que o humano se refere obrigatoriamente a uma geografia de 

relações abraçáveis, e na qual é viável o imperativo de uma pertença patrimonial 

que é identitária e fundadora do ser. Hoje, o global geográfico e comunicacional 

não nos parece viável sem a manutenção dessas outras medidas que prescindem 

dos intermediários-em-posse, que preservam o ‘um’ perante a comunidade 

e preservam a comunidade perante si própria, humana na sua relação com o 

ambiente (Comum, pág. 180).

Nisto, que podemos apontar também como a procura de uma identidade 

– e pensando nesta como o primeiro ingrediente de disposição e mediação 

– queremos propôr também que a identidade não é, obrigatoriamente, 

desejavelmente, uma redução à imagem de marca com valor de mercado, mas 

sim um recorte pré-formativo de estar em comum. Na imagem de marca, visa-se 

o deslumbre da transformação pela via impositiva da forma; no recorte que 

tentamos fazer de um estar em comum, vemos a possibilidade da trans-formação 

por desgaste do viver, cujos resultados vislumbramos como mais sensíveis e 

enraizados. No primeiro, há um dar puramente cerebral e táctico (e se eu desse 

isto?); no segundo, há um dar guturalmente imperativo (preciso de dar isto).

Rádio‑pedagogia no quotidiano

O exercício que temos vindo a fazer pode também ser expresso como uma 

revolta face à insuficiência e insucesso do ‘experimentar’ num ambiente que 
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promove uma reversão sistemática, domesticadora, produtora da forma 

decorativa (Glossário 1, pág. 40). Esta revolta procura que, à prometida 

generalização do saber, do comunicar e do criar, corresponda uma ampliação, em 

profundidade, das vias de concretização das Vozes. À evocação “cada homem 

um artista” de Beuys, de algum modo coincidente com a promessa actual de que 

o cidadão é o criador maior, deveria corresponder o acalentar de uma “escola 

para a liberdade”, que é uma pedagogia da percepção, sim, mas também, 

necessariamente, da concretização, sem a qual a percepção não se inscreve – a 

percepção ligada de algum modo ao meditar, a concretização ao articular. Vemos 

como necessária uma pedagogia da linguagem que liberte o acesso e a partilha 

do rendilhado ínfimo, subtil, das formas e das suas significações, da infinitude 

dos seus reconhecimentos, recompilações e ampliações.

A noção de Voz proposta por Agamben é evocada por Berardi,54 precedida por 

um entendimento sobre o que se passa hoje na pedagogia da linguagem:

Eu sei que uma palavra possui um sentido — e que o mundo como 
significante possui um sentido — porque a relação afetiva com o corpo 
de minha mãe me introduz à interpretação como um ato essencialmente 
afetivo. Quando a presença afetiva da mãe torna‑se rara, o mundo perde 
calor semiótico, e a interpretação fica cada vez mais funcional, frígida. 
(…) A rarefação da voz transforma a interpretação num ato puramente 
econômico, funcional e combinatório.

Podemos pensar esta rarefacção como intrínseca à obrigação de comunicar 

(como vimos em Deleuze, pág. 185) presente nos dispositivos tecnológicos 

de comunicação de hoje, entre os quais a rádio, mas também, até, na própria 

linguagem. Por exemplo, a linguagem do edital confina a maneira de falar do 

reino, e a filosofia confina a relação com os conceitos e a linguagem. Podemos 

abordar a genealogia recente do fenómeno a partir do rezar religioso: vimos 

as nossas avós rezar o terço por via da rádio, ou seja, a assumir a ‘distância 

tecnológica” de um ritual que, apesar de ser em si expressão institucional da 

relação com o divino, fora antes presencial, acompanhada do afecto, ou mesmo 

da sua falta, presente e evidente no estar fisicamente com outros. No entanto, 

o que observámos nesta geração, é que estes elementos de criação de distância 

– que neste exemplo são a rádio, a relação institucionalizada com o divino, e 

também uma moral pudorosa em relação aos afectos – não afastou os entes de 

uma capacidade para fazerem surtir, dos seus mergulhos, expressões de evidente 

autonomia e profundidade de ser. Propomos: a relação íntima, recolhida, com 

o ténue ruído magmático de ser, não é contraditória, antes sugere acolher, os 

54 Neoliberalismo, assexualidade e desejo de morte. Franco Berardi, entrevistado por Juan Íñigo Ibáñez. Tradução: Inês Castilho e 

Simone Paz. https://outraspalavras.net/posts/neoliberalismo-assexualidade-e-desejo-de-morte/
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rituais e as heranças nas quais o ente se forma e age, pois estes têm já, em si, 

uma tradição dessa relação vivida histórica e colectivamente. O que pudemos 

observar nos nossos avós foi a manutenção – mesmo que filtrada pela moral 

e os rituais – de uma relação com uma natureza que é para além do humano 

cultural, de todo não-técnica, magmática, e incomensuravelmente presente. E aí 

mantiveram também uma autonomia, mesmo que manifestada simplesmente 

na interpretação nova da forma existente. Nova porque contaminada de si e 

do quotidiano, e este capaz de proporcionar, como vimos de Almalaguês, uma 

pedagogia ligada ao desejo, ao querer fazer por querer descobrir, pertencer, e 

participar na economia ampla do humano, que se faz do tido e do incerto. 

Queremos, então, propôr que: manter uma relação com uma tradição larga 

e funda significa manter portas abertas para um transcendente real, para 

um não-saber concreto, e não para uma ignorância fabricada ou imposta 

pelo instituído. Uma tradição que não mantenha uma relação franca com o 

transcendente quotidiano e magmático aparece-nos como uma usurpação, e não 

como um promotor de pertença. A relação fabricada com a trancendência (que é, 

no mundo técnico, por exemplo, o simulacro de inovação) concretiza a submissão 

cristalizada no dizer vazio da voz magramente reprodutora da voz alheia. Nesta 

figura, o vazio não é o negativo na Voz que ainda não tem palavra, mas sim o 

vazio positivado no discurso que não implica qualquer mergulho do ser. É o viajar 

preso no espectro formal dos discursos feitos, sem o referente do ser mundo, do 

ser coisa, e do ser linguagem. É, colocamos como hipótese, este o fenómeno que 

se exacerba na distância tecnológica: a escassez da presença que é a do corpo, 

do próprio e de outros, ambos como ‘outro’. E, eventualmente, chegámos, na 

contemporaneidade, a um ponto crítico de distância, pois estão em destruição, 

inclusivamente, as possibilidades de regeneração, ou seja, a capacidade de viajar 

ao humano magmático, aquele que parece irremediavelmente calado, sem poder 

de si exprimir senão por via da sua alienação ou alucinação. 

Das nossas observações e leituras trazemos que o aumento de transparência 

por via dos dados – a possibilidade de o nosso quotidiano automatizado ser 

registado, lido e investigado em memórias que não conhecemos – está em 

movimento inversamente proporcional ao aprofundamento da intimidade real 

da existência colectiva, ou seja, ao caminho para uma sociedade integradora 

da negatividade de cada ente. O social desaparece na medida em que se 

foca numa normalização que resulta do controlo total dos acontecimentos e 

dos entes, omitindo a opacidade, a obscuridade, o não-saber, o erotismo, o 

negativo como força de equilíbrio essencial ao ‘existir com’, sem os quais o 

quotidiano se pretende apenas igual e ubíquo, deus-tédio do amanhã previsto 
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probabilisticamente. Mesmo em ciência, a ideia de que uma descoberta leva 

inevitavelmente a outra descoberta – a possibilidade como um negativo 

constante – exige uma sintonia com o ritmo da percepção e a sua verdade 

intrínseca, que é o perguntar.

Quando notámos que vivemos num tempo em que a máquina que nos salva é a 

mesma máquina que nos escraviza, num tempo em que o dispositivo substitui 

e anula, na forma de resposta, a pergunta (pág. 71), e num tempo em que o ‘ser’ 

foi substituido pelo seu sujeito técnico, apontávamos já, porventura a nostalgia 

de um espaço pedagógico que temos simultaneamente na mão e deixamos 

escapar, entranhados no vazio discursivo e ambiental do ‘certo’. Mas esta 

nostalgia não é, repetimos, uma vontade de reinstaurar as formas do passado 

como uma outra receita espectacular. É, pelo contrário, a nostalgia de um tempo 

capaz de efectivar a potência do vivido no ‘querer viver’, e que pode guiar a rádio 

como espaço pedagógico, como um espaço‑albufeira no qual o jorro novo não 

tem o mandato da separação, mas sim o desafio da enunciação do que, do 

magma, em cada momento, urge dizer. Neste sentido, a obsolescência aparente 

do meio rádio pode assumir-se como um meio de resgate desse mesmo espaço:

›› O ‘aqui e agora’ da rádio pode ser interpretado como a urgência 

de dar, que se sobrepõe ao cálculo do gravado e omite, mesmo que 

metaforicamente, mesmo que temporariamente, o modo da confissão 

que impõe um modelo de acesso ao sagrado. 

›› Nesse ‘aqui e agora’, o ‘experimentar’ pode ser estratégia de subversão 

do aparelho técnico, em direcção à tomada de consciência da Voz. O ‘aqui 

e agora experimental’ faz sentido como pedagogia da percepção e da 

expressão, como via de acesso autónomo à linguagem. 

›› Exercitar este ‘aqui e agora experimentador’ pode (deve?) acontecer 

de modo discreto, produtor de valor fora do apelo da economia da 

exposição. Mas exercer um tal ‘estar-discreto-produtivo’ aparece-nos 

como nos antípodas, e antídoto, ao anonimato na poeira categorial do 

mercado, do número, da audiência, da estatística. 

›› Este estar é militante, mas liberto da missão imposta. É militante no 

espaço e no tempo próprio da pergunta. Neste sentido, a estratégia da 

presença da rádio – que tem vindo a ser de 24/24 horas, não significa 24 

horas diárias de pressão sobre o que dizer, mas sim 24 horas de espaço 

para cultivar e abrir as Vozes possíveis. É um espaço cuja banda sonora 

natural e ponto de partida nos parece ser a revizitação sensível da nossa 

própria paisagem sonora.
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›› Cultiva-se aqui uma disposição que cremos promover um regresso ao 

“bom uso” dos dispositivos, ou seja, à possibilidade de subjectivações 

efectivas a partir deles: rádio como albufeira natural dentro das 

geografias de várias escalas, acolhedora do ‘viver sensível quotidiano’ 

originário das Vozes, magma e não caldo, o que implica desenvolver uma 

capacidade: aquela de viver o seu ‘incerto’. 

Podemos afirmar que é esta a aprendizagem que temos vindo a procurar fazer, 

vivendo o projecto em constante definição mínima. Temos vindo a praticar um 

afastamento que é também o proposto por esta dissertação: interpretar uma 

relação entre o criar e o comum antes de interpretar o que nos é dito ser a 

rádio. Ir à matéria, ao magma, antes da forma da disciplina; ter o experimentar 

como modo de criar autonomias; autonomias em desligamento da obsessão 

pelo individual; o colectivo como espaço experimental acolhedor de um tal 

desligamento; experimental como a procura de uma outra economia do 

conhecimento, assente no valor da pergunta; aceder à performatividade do 

sem forma como ritual de quotidiano, um ritual crítico no qual somos iniciados 

de novo, sempre. Colectivo quotidiano como ritual de iniciação contínua, que 

permite aceder ao que se passa na geografia íntima do ente, e lhe exige uma 

acção interna e uma reberberação efectiva nos interstícios do meio.

Esta rádio, enquanto um comum cuja linguagem é a sua pragmatização em 

quotidiano, em mecanismos como a governança e a relação com o território, 

como o cuidar do sustento e a resolução existencial, como a ferramenta e 

o ritual (pág. 179) mantém insuperadas duas perplexidades entrosadas: a 

estranheza de viver no aberto da linguagem e das suas línguas possíveis; 

a violência de estar a agir numa economia que não supre as necessidades 

básicas de sobrevivência das pessoas que nela produzem. Perante uma 

economia do ‘certo’, na qual o insuflar, o normalizar e o banalizar, revestidos 

do apelo do ‘mágico conhecido’, viabilizam, pelo menos aparentemente, a 

crua sobrevivência, a promessa de descoberta sensível no incerto mediante o 

perceber, exprimir, interpretar, apresenta-se frágil, fragilidade esta reforçada 

no facto de não ter exemplos vividos ou produtos tangíveis. 

A dificuldade de desenvolver uma sensibilidade ao momento da descoberta 

íntima, ainda sem forma e fora da exigência da produção, a qual declaramos 

sentir também, não nos demove, antes nos aguça o sentido de urgência, pois 

é aí que sentimos o colapso de uma capacidade para inverter o processo de 

perda geral de autonomia e de riqueza. Neste sentido, queremos insistir no 

caminho em curso por esta rádio. Anima-nos o que sentimos serem alguns 
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avanços já feitos: entendemos que já está em pragmatização, no trajecto 

metodológico e táctico deste escrito e no da Rádio Manobras, uma acção 

conduzida pela ‘decifração intuitiva do prosaico’, que é um mero estar sensível e 

indagador e nos fez encontrar sintonias em profundidade com o que, de nós e do 

humano, apenas víamos como postulados mais ou menos etéreos. Encontrámos 

na nossa escrita empatias com os autores que usámos como referências e 

ferramentas de desbravamento, tal como na rádio progredimos no urdir de um 

desejo colectivo que já não se confina à imagem do estereotipo da rádio, mas 

que sente o apelo do uso do som e da palavra em direcção à sua primordialidade 

e à primordialidade da sua pertença à geografia física e dos humanos. Neste 

sentido, sentimo-nos a aproximar de um terreno fértil de invenção. Vemos aqui 

a pedagogia a fazer, mas sentimo-la como uma pedagogia lenta em cenário de 

guerra, em luta comprometida com o importante, interessante e belo que urge 

ao ‘nós’, hoje. Sentimos, nas pessoas que têm feito a rádio, e apesar da frequente 

aridez e conflictualidade do processo, a preserverança dos heróis discretos, 

aqueles que superam a condenação à tragédia iminente e temida, mergulhando 

no íntimo muitas vezes desconexo do quotidiano. Terminamos com uma lista de 

pistas para uma calibração da acção a desenvolver futuramente:

›› Ter como estratégias uma etnografia do ‘hoje’ e uma arqueologia do ser 

e do disposto, que abrem a legitimidade de perguntar. Do ‘hoje’, trazer o 

que de volátil o mundo vai fazendo por si, livre dos léxicos formatados e 

dos planos que lhe oprimem a descoberta; do ser e do disposto, trazer o 

patrimonial profundo, existente enquanto etimologia e genealogia. 

›› Ocupar o lugar do ‘incerto’, em posição crítica perante o disposto. Tomar 

uma posição geométrica na qual é possível ter meios de consciência do 

que se reuniu, percepção necessariamente química e intuitiva do magma 

mais do que separação precocemente física e analítica dos componentes. 

›› Vedar os impedimentos ao ritual da própria crítica e transcendência, 

alimentando uma aversão ao apriorístico. A RM é apriorística apenas na 

sua definição como avessa à invasão do apriorístico. Estará aqui o seu 

paradoxo, mas também o garante do acalentar do valor da pergunta 

num estado de autonomia.

›› Exercer, no contínuo do todo que acontece, a economia abundante que 

é a do prosaico não-saber, no comum, num modo activo e produtivo, 

que se traz para o comum sem o impedir de manter o seu estado de 

indagação. Exercer no espaço da dobra e no tempo do ‘ócio’, que nutre o 

prosaico e lhe dá sentido.
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Design

Ao percorrer uma amostra de manifestos de design (Chochinov, 2007), 

(Garland, 1964), (Gropius, 1919), (Hanna, 1991), (Loos, 1908), (Mau, 1998), 

(Rams, 1987), (Scalin, 2001) identificámos dois componentes constantes: uma 

intenção de contributo generoso para o bem comum, virada para o futuro, 

e o reporte a uma ancestralidade da qual se quer obter a essência-memória 

desse mesmo bem comum. Por exemplo: Loos (1908) faz por ser implacável 

com o mundano do seu tempo, afirmando contra ele a sua visão sobre como 

desenhar um futuro próspero, em quotidianos e em formas; mas, no final, 

olha com respeito (parece-nos que em forma de pedido de desculpa) para os 

humildes que, mesmo quando repetindo ornamentos ancestrais, reinventam a 

sua vida. Consideramos que, neste nosso escrito, não nos desviámos dos dois 

componentes acima mencionados, mas tentámos a nossa própria abordagem 

e geometria. Chochinov (2007) ajuda-nos tanto a confirmar tais componentes 

como a calibrar o contributo que estamos a fazer na nossa abordagem. 

Chegámos a este autor em fase adiantada deste escrito, e encontrámos nele 

um aliado, pois a nossa suspeita, dentro e a jusante do design, está explícita no 

seu manifesto, em termos que não conseguimos melhorar. Um excerto: 

“First do no harm” is a good starting point for everyone, but it’s an 
especially good starting point for designers. For a group of people who 
pride themselves on ‘problem solving’ and improving people’s lives, we sure 
have done our fair share of the converse. (Chochinov, 2007)*

Ao lermos Chochinov reclarificámos o ponto geométrico do presente trabalho. 

Este parte do ‘dentro’ da disciplina para um montante e também para um 

jusante distante. Estará aqui a sua fragilidade e também a sua contribuição. O 

‘dentro’, aqui, especificamente, é o presente da prática que é o projecto, no qual 

se re-exercem, em entificações novas, as consciências de ser e de linguagem. O 

montante do projecto é o que o define enquanto ente praticante e mediador, 

mergulhante com Voz real, que amiúde não coincide com o ente mergulhante 

anunciado. O jusante distante é o feedback no humano e no todo-ambiente ao 

qual o humano pertence. Na mesa de dissecação que montámos (mas que está 

ainda em estado desarrumado) sentimos que o design deve decidir se quer estar 

na posição do confessado e psicanalizado, submisso ao seu próprio modelo, 

ou se quer ter Voz no que pode ser a conversa sobre o porvir para além de si 

próprio (ou seja, encarar-se a si próprio como harmonioso no comum, e então aí 

contribuinte provisório e aberto na sua forma, como o comum exige).

*
Nota de tradução:
“Primeiro não causes dano” é um bom ponto de 
partida para todos, mas é um ponto de partida 
especialmente bom para os designers. Como grupo 
de pessoas que se orgulham de “resolver proble-
mas” e de melhorar a vida das pessoas, fizemos, 
com certeza, o nosso quinhão do oposto.



260

Desenhámos uma metodologia no sentido da última hipótese, e quisemos 

testá-la. O que exercemos foi entrelaçar os conceitos de ‘comum’ e de ‘criar’, 

trespassados por duas disposições geométricas: uma teórica (dispositivo) 

e outra prática (experimentar), em direcção a um apuramento do que é 

projectar, não apenas, ou não de todo, como um processo de criação de 

modelos destinados à sua reprodução formal, mas sim, em primeiro lugar, 

como um processo que é ente vivente e mediador de realidades. Fizémo-lo 

tendo em conta o que sentimos, intuímos e procurámos expor como o 

ambiente macroscópico no qual agimos, e que assinalámos como o elemento 

mais forte – ou seja, da física, com maior inércia que é, em si, uma resistência – 

dessas realidades. Um tal ambiente é respirável no tom da citação que segue: 

Em toda a história, nunca houve uma casta dominante que levasse uma 
vida tão pouco livre, tão deplorável (…). Qualquer senhor feudal sentiria 
o mais profundo desprezo por tal gente. Porque, podendo ele entregar‑se 
ao ócio e delapidar a sua riqueza em quantas orgias lhe apetecesse, 
as elites da sociedade do trabalho não têm o direito de desfrutar de 
nenhuma pausa. Mesmo quando estão fora da engrenagem, não sabem 
fazer outra coisa que não seja infantilizarem‑se. O ócio, os prazeres do 
conhecimento ou dos sentidos, são‑lhes tão estranhos como ao material 
humano de que são feitos. (…) Não estão autorizados – menos ainda do 
que qualquer outro indivíduo – a interrogarem‑se sobre o sentido e sobre 
as consequências da sua infatigável actividade, e não podem dar‑se ao 
luxo de ter sentimentos ou atenções. É por isso que se consideram realistas 
quando devastam o mundo, desfiguram as cidades e levam as populações 
à miséria no meio da maior riqueza. (Grupo Krisis, 1999)

A citação reporta ao logro que temos vindo insistentemente a inscrever 

com palavras diferentes: a promessa da liberdade do acesso exercida como 

subjugação, e a idolatria do novo exercida como acção conservadora do status 

quo. À luz do que articulámos no escrito, propomos um regresso crítico e sumário 

ao design, argumentando que a sua liberdade e a sua novidade se processam 

em camadas que não estão suficientemente inscritas na sua prática.

O design é uma construção recente, que surgiu em resposta às feridas da era 

industrial. Há uma diferença radical entre estas circunstâncias e o ambiente 

contemporâneo que nos determina, e isso apoia o pressentimento de que a 

sua prática e as suas ferramentas instaladas são inaptas para agir hoje. O seu 

gene, se tomado apenas nas circunstâncias do seu surgimento, corre o risco 

da sua inaplicabilidade. Propor uma resposta à pergunta “o design é funcional 

e avariou-se, ou é disfuncional em si?’ (pág. 40) implica saber o que, fora das 

circunstâncias de nascença, prevalece hoje como válido para fora de si próprio. 

O que pressentimos como inaptidão pode ser resumido como: o design tende 

a resumir-se à sedução superficial das coisas, vestido de autoridade técnica 
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que, mesmo que aplicada em missões práticas generosas, tende a suportar fins 

que são alheios a tais missões. Estes fins são escamoteados por via da falta 

de inscrição, no projecto, da essência real dos entes envolvidos. Aliás, um tal 

escamoteamento é feito pela bandeira da missão: o design enquanto promessa 

e instrumento salvífico ofusca uma economia de exclusividade e desarmonia; 

o design enquanto espaço de experimentação ofusca uma prática submissa ou 

pelo menos carente de autonomia.

O anúncio da liberdade e do acesso ilimitado – a aparente forma justa da 

política na tecno-democracia global – retira-nos da vista um inimigo, e 

coloca-nos no papel de intérpretes da linguagem que nos oprime. Vivemos 

uma tal pseudo-liberdade mergulhando e perguntando já não em nós ou por 

nós, mas sim por via da mediação da nossa estatística e auto-expectação, o 

que nos anula. Tecno-liberdade e tecno-linguagem. Em termos linguísticos, 

vivemos uma sintaxe fora de questionamento, que nos impõe uma redução do 

léxico e a insignificância do nosso contributo para uma progressão semântica. 

Egipto, Síria, Palestina, Youtube, Twiter, Facebook. Like. Manifestação 
à rasca diluída na sua própria mediatização. Decapitação e abraço ao 
mesmo tempo no mesmo ecrã plano. Share. Circunstância social e cultural 
esterilizada em floresta de papers. Submit. Edifícios que escondem a 
cidade. Selfie. Juventudes sem corpo nem tempo. Perpetuações da ideia de 
rebeldia ou revolução, mas não a sua experiência dura e consequente. Fatal 
aparência de vida, falta da morte que dá vida. (Alvelos, Canha, São Simão, 
2015, aqui transcrito na sua versão provisória em português)

Criticar o design enquanto dispositivo (ter sobre ele uma capacidade de 

julgamento e decisão) implica então visá-lo no disposto que ele alimenta e 

do qual se alimenta. Como afirmámos, a sua efectividade não se restringe à 

produção de modelos de objectos a multiplicar e distribuir na núvem pública. 

Pelo contrário, ele insere-se em genealogias e transversalidades disposicionais, 

que são também jogos de poder, cuja rearticulação ou confirmação constituem 

as mais fortes consequências de longo prazo. Trata-se de estudar as 

estruturas e infra-estruturas de tensão entre poder e autonomias, entre 

eficácia instrumental e redução do campo de descoberta e proposição – e, 

em todas estas, o funcionamento do design – estudo esse que se posiciona 

obrigatoriamente ‘fora’ quando não ‘contra’. Não consideramos que este 

trabalho está a fazer esse estudo. Está, antes, a procurar inscrever a questão e 

a necessidade. E, nesta inscrição, repetimos, não nos interessam os nichos mas 

sim a atmosfera que é sobretudo lexical e semântica, pelo que nos dirigimos 

antes de mais aos actores da pedagogia e da prática do design, como principais 

prescritores dessa atmosfera. Quando desenhamos, o desenho modeliza o 
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espaço do contributo na era do cidadão-artista. O que estamos a desenhar 

não é apenas o técnico / tecnológico / os dispositivos eles próprios, mas 

sim as condições de voltar a criar e a propor, por nós actores actuais e pelos 

vindouros, condições essas que se inscrevem mais por via das capacidades e 

desejos (pedagogias) e dos processos (metodologias) do que pelo foco nos 

produtos tangíveis, pois quando estes são o foco do desenho, este está, de 

algum modo, feito à partida. 

Num sentido mais prático, consideramos essencial colocar em jogo os reais 

pronunciadores e lidar com eles. Se, antes, o meio era a mensagem e até 

mais forte do que a mensagem – por exemplo a televisão mais forte do que o 

anúncio – consideramos que, hoje, é necessário ponderar que uma tal ideia é 

apenas válida no plano restrito do consumo, e iliba os autores de pronunciação, 

que apelidámos como intermediários-em-posse, e que assumem a relação de 

facto, como emissores-distribuidores. Se, por exemplo, a internet é mais forte 

do que a acessibilidade, na medida em que tende a possui-la, é necessário 

olhar para o como ela é, hoje, no comum. Considerou-se no presente estudo 

que a acessibilidade precede a internet, tal como a ideia de casa precede uma 

casa específica, tal como a ideia de quadro gráfico precede o cartaz e a ideia de 

rádio precede a rádio feita hoje. A ideia de linguagem-dispositivo, inevitável na 

condição humana de dizer, e de nesse dizer profanar e dispor, precede a forma 

do dispositivo. Mas é na forma – que concretiza a possibilidade de criar do 

nada – que, de uma maneira mais directa, pode ser exercida uma crítica, que 

não o é pela forma em si senão pelo que reporta à genealogia do dispor e às 

condições gerais, vulgares, comuns, de dispor que se estão a desenhar. O que 

estamos a projectar – a dispor – já não é tanto o objecto tangível ou artefacto, 

cuja forma é progressivamente irrelevante, mas sim uma infra-estrutura das 

coisas. No Facebook, a cor e a forma da letra não são determinantes, embora 

ele se faça disso também. Interessa outra coisa cuja forma – forma-infra 

– tende a ser escamoteada. No manifesto de Rams (1987) um dos pontos 

chamou-nos a atenção:

Good design is as little design as possible. 
Less, but better – because it concentrates on the essential aspects, and the 
products are not burdened with non‑essentials. (Rams, 1987)*

O resultado deste princípio, no design e na própria ilustração que se mostra 

na fonte consultada,55 aparece-nos hoje como síntese ornamental da forma 

orgânica, que apenas escancara a inevitabilidade de lidar com a relação entre 

55 https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design

*
Nota de tradução:
Um bom design é o menor design possível.
Menor, mas melhor – porque se concentra nos 
aspectos essenciais, e os produtos não são sobre-
carregados com o não-essencial.
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o viver e as formas do viver, e com a esterilidade em que tal inevitabilidade 

se vai instalando. O instalador estéril é o intermediário-em-posse, para o qual 

o designer profissional trabalha – e podemos lembrar que este pode ser/

coincidir com ele próprio, com o projectista-criativo de vários objectos que se 

auto-escraviza na economia da exposição e da opressão do próprio sucesso 

que subjugou a seriedade do perguntar – o qual requer apenas um ‘fora’ de 

fachada, ou seja, que a face exterior da fachada, virada para o desconhecido, 

não capte senão as vibrações síncrones que o possam ampliar (em inspiração 

contínua) e nunca as vibrações de um qualquer fora que possa passar a 

habitar. Assim vemos acontecer, em generalização, a pele do edifício, a pele do 

electrodoméstico, a pele do cartaz e do livro, a nossa pele.

O projectista apenas passou a formalizar expectativas e não mais a desenhar 

possibilidades. Estas, pré-formatividades do desejo, exigem um primeiro 

‘abrir campo a’, no qual se ganha legitimidade para propor, e não impor, um 

seu preenchimento. O que se cultiva e desenha no desenho/projecto – o que 

aí de deseja – é uma predisposição, e não só uma disposição. O facto de, nos 

commons, a essência não poder ser escrita (Illich, 1982) evoca a infra-imagem 

de que falamos: trata-se de uma sabedoria perdida de estar, que se intui antes 

de se determinar, segundo a qual a propriedade é precedida pela pertença e 

a governança é precedida pelo desejo da autonomia e prosperidade de todos 

que, no projecto, defendemos, não se manifesta enquanto princípio moral ou 

lógico, mas sim enquanto objecto em desenho, em percepção, em oficina. Algo 

da Bauhaus terá sido interrompido e estará por cumprir:

The school is the servant of the workshop, and will one day be absorbed in 
it. Therefore there will be no teachers or pupils in the Bauhaus but masters, 
journeymen, and apprentices. (Gropius, 1919)* *

Nota de tradução:
A escola é a servidora da oficina e um dia será 
absorvida nela. Portanto, não haverá professores 
ou alunos na Bauhaus, mas sim mestres, artífices 
e aprendizes.
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Conclusão

Partimos da suspeita de um estado de falência do design, recolhida quer 

no desempenho profissional quer na observação do seu papel no seio da 

comunidade dos humanos. À pergunta “o design é em si funcional e avariou-se, 

ou é disfuncional em si?” (pág 40) respondemos agora: é funcional, se mantiver, 

hoje, perante a contemporaneidade, a mesma desconfiança e vontade de 

humanização que lhe deu origem no tempo de uma sociedade industrial em 

maturação e generalização. Avariou-se porque não está a fazê-lo, ou, se o está 

a fazer, é em nichos e não na percepção geral que faz de si e nem nos seus 

resultados mais pesados no social contemporâneo. Esta posição de desconfiança, 

hoje, implica olhar para o elemento técnico e reconhecer que nele não existe 

já um oponente palpável, como a máquina da produção industrial, mas sim 

uma caixa negra disposicional – que se percebe na nossa incapacidade para 

entender o funcionamento quer dos aparelhos que usamos no quotidiano quer 

das regras que governam a vida colectiva – que se interpôs, como mediadora e 

substituta da natureza, entre o humano e as possibilidades da sua autonomia 

e da sua consciência de si. Identificámos que este logro está já presente na 

linguagem, enquanto elemento concretizador da consciência, fundador do 

humano, sistematicamente insuficiente enquanto tal. Isto gera um paradoxo: 

como é que o humano se liberta do logro que lhe dá origem? Apontámos as 

vias de resposta à actividade de projecto, propondo para este a necessidade de 

encontrar estratégias de viver, explicitar, e realizar em formas, um tal paradoxo. 

Na nossa contemporaneidade, isto implica reverter uma circunstância na qual 

se tende para o desaparecimento dos sujeitos – entes com ligação directa entre 

corpo, história e linguagem – e se favorece o aparecimento e generalização de 

operadores domesticados, municiadores dos modelos-dispositivos que se tomam 

como o ambiente natural. O paradoxo original da linguagem hiper-tecnificou-se, 

e ocupou de forma hegemónica e opaca, embora reivindicando a transparência 

do ‘certo’, o espaço de subjectivação. 

O design, ele próprio, na medida em que pretende ser modelo, empurra-se 

para a posição de modelo-dispositivo que se toma como o ambiente natural. 

Ou seja, empurra-se a si próprio para uma posição hegemónica. O design 

é disfuncional em conluio com o pecado lexical contemporâneo, aquele no 

qual os léxicos visam apenas a sua subsistência e o seu status no espaço 

do meio, da imagem e do símbolo, em lugar de se colocarem ao serviço de 

uma facilitação mediadora, directa e discreta, entre o humano substancial, 
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sagrado, e o humano sujeito económico, profano. Por baixo da sua missão 

de subsistência por si, os léxicos cheios apenas de si permitem que cresçam 

exponencialmente as desigualdades que favorecem os emissores das palavras-

de-ordem. A imagem deste logro lexical pode ser a de Napoleão, o líder auto-

imposto da Quinta dos Animais (Orwell, 2013), mestre na gestão da pose e da 

táctica, na eleição dos inimigos e na escolha dos comparsas, na manipulação do 

discurso e na reescrita da história, para estabelecer o seu privilégio.

Poderíamos dizer algo semelhante da engenharia, da arquitectura, ou da 

ciência. Todas elas alimentam o logro na medida em que cavam a distância 

entre promessa e vida, expressão esta que elegemos para sintetizar a patologia. 

Estes entes que projectam – que lançam para a frente – como podem eles ser 

compartes no colectivo que se lança, e não auto-impostos manipuladores do 

problema? E como conciliar isto com a inegável importância das competências 

que, uma vez apuradas, significam uma autoridade e um contributo?

O presente trabalho responde a esta questão através do trajecto e participação 

nos casos, principalmente no da Rádio Manobras. Tentámos, neste, enfrentar 

a nossa inquietação e suspeita – que nos inclui a nós próprios –praticando 

orientados pela geometria de termos que propusemos: criar, comum, 

dispositivo. Foi por esta via que chegámos ao terreno do projecto e da 

linguagem, ambos identificados como partes do ente complexo projectante, 

aquele que se lança numa empreitada e se propõe pronunciar algo. Começámos 

por ver a necessidade de comunicar uma missão como uma prisão original e 

inevitável, e chegámos à ideia de colectivo como aquela que pode significar 

uma libertação.

De entre as heranças que identificámos no caso – rádio, colectivo, geografia – 

adoptámos o colectivo como a pedra angular, tal como tínhamos já identificado 

o ‘comum’ como a charneira dos termos: aquele que cria, cria inevitavelmente 

do e no comum; o dispor ganha legitimidade no comum se lhe der Voz. Mas 

o comum – nós todos em trânsito, avessos ao linguístico que nos prende o 

ser – está em desvanecimento extremo, ao ponto de já não ser ente, mesmo 

que indefinido, capaz de mergulhar nas suas possibilidades para ganhar Voz. A 

viciação – lexical, técnica, linguística – é parte activa quer no desvanecimento 

do comum quer na ocupação-privatização do vazio assim aberto.

Não descurámos o elemento técnico, mas apontámos que a primeira técnica 

do projecto é a de se entender enquanto albufeira que reúne, do comum, 

fluxos variados, caóticos, magmáticos, e a sua missão primeira é dar-lhes Voz 
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e manter-lhes a possibilidade de ter Voz. Uma qualquer técnica subsequente 

será, então, promotora e não cerceadora do comum. Trata-se de uma ética, 

que se destina a manter o valor da pergunta, inclusivamente sobre si própria, 

mantendo assim, no projecto, o comum como forma em trânsito, em criação. 

O estado actual desta técnica-ética basilar de projecto, tal como a propusemos 

neste escrito, deriva em outras disposições que sumariámos e aqui repetimos: 

›› Ter como estratégias uma etnografia do ‘hoje’ e uma arqueologia do ser 

e do disposto, que abrem a legitimidade de perguntar. Do ‘hoje’, trazer o que 

de volátil o mundo vai fazendo por si, livre dos léxicos formatados e dos planos 

que lhe oprimem a descoberta; do ser e do disposto, trazer o patrimonial 

profundo, existente enquanto etimologia e genealogia.

›› Ocupar o lugar do ‘incerto’, em posição crítica perante o disposto. Tomar 

uma posição geométrica na qual é possível ter meios de consciência do que se 

reuniu, percepção necessariamente química e intuitiva do magma mais do que 

separação precocemente física e analítica dos componentes.

›› Vedar os impedimentos ao ritual da própria crítica e transcendência, 

alimentando uma aversão ao apriorístico. A RM é apriorística apenas na sua 

definição como avessa à invasão do apriorístico. Estará aqui o seu paradoxo, 

mas também o garante do acalentar do valor da pergunta num estado de 

autonomia.

›› Exercer, no contínuo do todo que acontece, a economia abundante que é 

a do prosaico não-saber, no comum, num modo activo e produtivo, que se traz 

para o comum sem o impedir de manter o seu estado de indagação. Exercer no 

espaço da dobra e no tempo do ‘ócio’, que nutre o prosaico e lhe dá sentido.

Estas linhas visam oferecer ao projecto da Rádio Manobras condições de 

progressão, em aproximação entre promessa e vida, e não no seu afastamento 

patológico.

Chegámos aqui segundo uma metodologia que traçámos no início, na qual 

incorporámos quer as nossas intuições de partida quer aquilo que lemos 

como um modo próprio de investigar e fazer do design, em contributo para 

o corpo geral de conhecimento. Agimos então como designers: navegámos 

em problemas mal definidos, articulámos conceitos e casos em geometrias, 

e tomámos estas como esboços de mediação entre os problemas e as suas 

possíveis reformulações, testados e precipitados enquanto vivências, usos. A 

nossa posição, que foi a de ganhar distância em relação ao ‘certo’ do design e 
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da investigação, levou-nos primeiro ao ‘criar’ e ao ‘comum’, mas, no final, recuou 

ainda mais até à linguagem e ao projecto, no comum, como dissémos, e também 

à legitimidade de reivindicar o tempo desacelerado em contraponto ao tempo 

sôfrego do comer, e o espaço da expressão exercido em dobras e desdobras 

contínuas que não nos separam, antes oferecem a nossa vibração própria, no 

todo do comum. 

Esta é uma síntese possível da geometria que propomos. Ela apenas será de 

regeneração se contribuir, na prática, em oficina, em vida, para a desmontagem 

dos logros lexicais – tecno-linguagem, tecno-projecto, tecno-governo, tecno-

humano – e para dar autonomia, capacidade, Voz, ao comum. Na sua qualidade 

de esboço, este escrito visa, já o dissemos, levantar ou ajudar a levantar 

problemas mais concretos que outros designers-projectistas-investigadores-

pedagogos tenham em mãos, ligados ao repensar da pedagogia e da prática 

do design. Pela nossa parte, fará sentido continuar o trabalho de campo, ou 

seja viver o projecto Rádio Manobras, extraindo dele o que, da sua história, se 

for manifestando como descoberta deste trajecto.

Argumentámos e mantemos: fora de si mesmo, o design pode encontrar 

ingredientes para a sua clarificação e a sua crítica. Não em termos da 

sua especifidade técnica, mas seguramente nos da sua circunstância 

contemporânea e missão social, da sua filosofia e epistemologia, com 

consequências futuras ao nível da sua prática pedagógica e profissional.

Argumentamos agora que o design pode contribuir, pela forma das coisas que 

é o seu objecto inescapável, visar a nossa infra-forma de estar, de ser, de viver. 

E, ao visá-la, cuidá-la, cuidar de uma prosperidade que é – por trás da forma 

do objecto e da forma que mata a fome – a forma e as condições do nutrir de 

todos, em perenização fora das opressões discretas, o que exige um tempo de 

calma e ócio, na oficina da percepção, da sensibilidade e da pertença, desses 

todos diferentes, conhecidos e desconhecidos. Predispor o comum e o criar, em 

perenidade, a todos.

Parece que hoje precisamos de viajar à hiper-técnica para dela fazer precipitar 

a simplicidade una e grande da qual nos separámos – todos? Bom, talvez nem 

todos, porque reconhecemos, no trajecto, que as formas simples de vida e de 

organização social já sabiam o que perdemos. Nesse sentido, já não é o artista 

que sofre porque lhe falta o povo, mas sim o povo que sofre porque lhe falta o 

artista – ou designer – que é. 
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